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KẾ HOẠCH
Truyền thông nâng cao nhận thức
về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh
giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”; Nghị quyết số 04ND/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chương trình chuyển đổi số
tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số
2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND
tỉnh truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của
UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành thực hiện chương trình hợp tác với Công
ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 23/TTrSTTTT ngày 10/02/2022; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng
cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền
về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận
thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực
hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân
trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh
nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia
đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực,
hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an
ninh thông tin cho người sử dụng.
- Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số
trong trường học thông qua các buổi dạy học ngoại khóa và các hình thức khác.
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2. Yêu cầu
- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan,
đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt
động phải đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Công ty Cổ phần FPT (Tập đoàn FPT)
tổ chức thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số.
II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm
quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số,
công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng
dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan
điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi
số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số,
chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người
đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã
hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm
vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.
3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số
của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày
03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1726/QĐBTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án
“Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc
gia”; Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh triển khai
thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của
UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây
dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 04ND/TU ngày 12/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Chương trình Chuyển đổi
số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số
3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh truyền thông nâng cao nhận
thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế
hoạch số 7424/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh hỗ trợ đưa hộ sản
xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 và các văn bản liên
quan khác.
4. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương
thành công điển hình về chuyển đổi số, hoặc truy cập mục “Câu chuyện chuyển
đổi số” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://quangnam.gov.vn/.
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5. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển
đổi số của tỉnh, tuyên truyền về phát triển thương mại điện tử...
6. Thông tin tuyên truyền về thực hiện chuyển đổi số cấp xã theo Kế hoạch
số 2004/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh.
7. Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng
chung của tỉnh: Qoffice, một cửa điện tử, dịch vụ công 3,4, các ứng dụng Egov
QuangNam, Smart QuangNam...
III. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số
- Nội dung: các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên
truyền về chuyển đổi số, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin năm
2022 phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị, tập trung một
số nội dung sau:
+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực
tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách;
cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục
tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế
tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa
phương mình phụ trách.
+ Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin,
khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và
sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao nhận
thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong các buổi họp giao ban, định kỳ của đơn vị, địa phương.
+ Lựa chọn và triển khai các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả
nhằm nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp
thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị
quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế
-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.
- Đơn vị chủ trì: các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, UBND
cấp xã.
2. Tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng
a) Tuyên truyền trên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam
- Nội dung: xây dựng chuyên mục truyền hình về chuyển đổi số phát trên
Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam (mỗi tháng 01 số, thời lượng 10-15
phút/01 chương trình).
- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan.
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b) Tuyên truyền trên Báo Quảng Nam
- Nội dung: xây dựng chuyên trang, chuyên mục chuyển đổi số trên Báo
Quảng Nam, gồm báo in và báo điện tử (mỗi tháng 01 số).
- Đơn vị chủ trì: Báo Quảng Nam.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan.
c) Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Nội dung: xây dựng Chuyên trang (Web) về chuyển đổi số tỉnh Quảng
Nam, trong đó cập nhật các văn bản pháp lý, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của
Trung ương và tỉnh về chuyển đổi số; giới thiệu các mô hình, giải pháp công
nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, kinh nghiệm chuyển đổi số, tin tức về tình hình kết
quả chuyển đổi số trong tỉnh, trong nước và thế giới; cập nhật “Câu chuyện
chuyển đổi số”. Chuyên trang chuyển đổi số đảm bảo tính hiện đại, thân thiện,
hấp dẫn, thu hút người xem (theo Công văn số 9499/UBND-KGVX ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh).
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
d) Tuyên truyền chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam trên báo VnExpress
- Nội dung: tổ chức đăng tin bài, video, ảnh, phóng sự... chuyên sâu về
công tác chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam trên báo VnExpress.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Tập đoàn FPT; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên
quan.
đ) Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện
- Nội dung: xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số, mỗi tháng
01 chương trình (thời lượng 10 phút/01 chương trình) và phát lại 03 lần/tháng.
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền
hình 18 huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên
quan.
e) Tuyên truyền trên mạng xã hội
- Nội dung: thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập
nhật, đăng tin, bài, hình ảnh, video clip (10 video clip, 10 phút/01 video) về các
hoạt động, sự kiện chuyển đổi số tại trang Zalo 1022 đến tất cả các thuê bao di
động trên địa bàn tỉnh có đăng ký sử dụng Zalo; trang fanpage Facebook Thông
tin Quảng Nam”, 1022 Quảng Nam, Smart Quang Nam... nhằm thu hút cộng
đồng mạng xã hội, người dân quan tâm, theo dõi.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

5
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
3. Tổ chức các sự kiện, hoạt động
a) Tổ chức sự kiện kích cầu du lịch Quảng Nam (tại thành phố Hội An)
- Nội dung: sự kiện nhằm mang đến cho Hội An một “cú hích” để phát
triển du lịch trong bối cảnh hiện nay (tổ chức trong chuỗi sự kiện Năm du lịch
quốc gia - Quảng Nam 2022).
+ Thành phần tham dự: lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Quảng
Nam, các Sở, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng không,
du lịch, lữ hành, khách sạn; một số chuyên gia, nhà tư vấn chính (KOL), nhà
báo...
+ Địa điểm tổ chức: tại thành phố Hội An (đồng thời phát trực tiếp trên các
kênh: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam Online và Báo điện tử
VnExpress).
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Tập đoàn FPT; Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành
phố Hội An; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
b) Tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam
- Nội dung: tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam để
quảng bá, giới thiệu các nội dung, chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam, các công
nghệ, nền tảng mới của chuyển đổi số...
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Tập đoàn FPT, Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn
phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan.
c) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ, doanh nghiệp và
người dân trên địa bàn tỉnh
- Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo cấp tỉnh
+ Nội dung: tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ
quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Đơn vị phối hợp: Tập đoàn FPT, các cơ quan liên quan.
- Tập huấn tăng cường năng lực, kỹ năng truyền thông về chuyển đổi số
cho cán bộ của ngành Thông tin và Truyền thông
+ Nội dung: tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên
các báo, đài, tạp chí, bản tin, Cổng/Trang Thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành,
huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ phụ trách
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và
cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
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+ Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành, địa phương.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở
+ Nội dung: tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở các cấp nhằm
trang bị các kiến thức về chuyển đổi số (01 lớp).
+ Đơn vị chủ trì: Công đoàn viên chức tỉnh.
+ Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, địa phương.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ
chức kinh tế, tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh
+ Nội dung: tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng cơ bản như mua bán trực
tuyến, thanh toán điện tử, thương mại điện tử và đảm bảo an toàn thông tin cá
nhân nhằm chia sẻ những mô hình chuyển đổi số; kinh nghiệm, bài học thực tế,
giải pháp thực hiện chuyển đổi số cho (01 lớp/ngày).
+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
+ Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành, địa phương.
- Tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp
+ Nội dung: mời chuyên gia chia sẻ những mô hình chuyển đổi số; kinh
nghiệm, bài học thực tế về thực hiện chuyển đổi số cũng như đưa ra hướng giải
pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong triển
khai nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần mang lại những lợi ích trực tiếp cho
doanh nghiệp, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (01
lớp/ngày).
+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
+ Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành, địa phương.
- Tổ chức hội thảo, tập huấn cho hợp tác xã, hội, hiệp hội, doanh nghiệp…
+ Nội dung:
Tổ chức hội thảo “Kế hoạch, giải pháp thực hiện chuyển đổi số cho ngành
Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam” nhằm chia sẻ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải
pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp,
Hội thảo “Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam”;
Tổ chức tập huấn trực tuyến các chuyên đề chuyển đổi số ngành Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn như: hướng dẫn hệ thống thông tin báo cáo LRIS
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu
chuyên ngành với cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp theo chuỗi giá trị; hướng
dẫn số hóa quy trình sản xuất và tự động hóa quy trình sản xuất nông nghiệp; tập
huấn hướng dẫn cập nhật thông tin báo cáo về sắp xếp dân cư miền núi…
+ Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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+ Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành, địa phương.
- Tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư
+ Nội dung: phối hợp với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước
để tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư bằng hình thức trực tuyến nhằm quảng
bá, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh cùng các cơ hội hợp tác, đầu tư tại
tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp
trên thế giới.
Địa điểm tổ chức: tại UBND tỉnh Quảng Nam (hình thức truyền hình trực
tiếp, hội nghị cầu truyền hình tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,
tỉnh Quảng Nam, tại Singapore, Nhật Bản… với sự tham gia của các nhà đầu tư
trong và ngoài nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị tiêu thụ sản
phẩm).
+ Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Cơ quan phối hợp: Tập đoàn FPT, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan,
đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp liên quan.
- Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
+ Nội dung: tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng, trải nghiệm các nền
tảng số và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các hoạt động tập
huấn bao gồm: kỹ năng chuyển đổi số, triển khai các phần mềm chuyển đổi số...
+ Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ Đơn vị phối hợp: Tập đoàn FPT, các Sở, Ban, ngành, địa phương.
- Tổ chức tập huấn phổ biến cho người dân về chuyển đổi số tại các xã thí
điểm “xã thông minh”
+ Nội dung: tập huấn, phổ biến, tuyên tuyền, hướng dẫn cho người dân về
các nội dung chuyển đổi số như: thương mại điện tử, y tế thông minh, giáo dục
thông minh, hướng dẫn cài các ứng dụng Smart QuangNam, Post ID... tại các xã
thí điểm “xã thông minh”.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, các doanh nghiệp.
d) Xây dựng “Bản tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam”
- Nội dung: hằng tháng, xuất bản 02 bản tin và 01 câu chuyện về chuyển
đổi số, qua đó điểm tin phản ánh hoạt động, sự kiện nổi bật về công tác chuyển
đổi số trên tất cả các lĩnh vực, ngành... nhằm phục vụ, tuyên truyền qua các
kênh:
+ Cung cấp cho lãnh đạo (thông qua email, nhóm Zalo...).
+ Cung cấp cho Đài Truyền thanh cấp xã tổ chức phát sóng.
+ Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng/Trang thông tin của
các Sở, Ban, ngành, địa phương.
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+ Đăng tải trên các trang mạng xã hội (trang Zalo: “Chính quyền điện tử
Quảng Nam”, trang fanpage Facebook “Thông tin Quảng Nam”, “Tổng đài
1022”, ứng dụng “Smart Quang Nam”...
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Tập đoàn FPT, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên
quan.
đ) Truyền thông quảng bá Hệ thống phần mềm du lịch thông minh
Quảng Nam (https://myquangnam.vn/)
- Nội dung: xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên mục Truyền hình Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (phát trên sóng phát thanh – truyền hình tỉnh); tin, bài trên các báo
chí, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube,
Tiktok…), Tổng đài 1022, Smart QuangNam... nhằm thu hút cộng đồng mạng
xã hội, du khách và người dân quan tâm, theo dõi. Đồng thời, tổ chức hội nghị,
hội thảo, tập huấn chuyên đề về Hệ thống phần mềm du lịch thông minh.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành, địa phương.
e) Truyền thông trong khối trường học
- Nội dung: tổ chức các lớp tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức
chuyển đổi số cho học sinh các trường Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc
nội trú.
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan.
g) Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet cho
đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh
- Nội dung: tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số cho đối tượng đoàn
viên thanh niên (nội dung, ý nghĩa, lợi ích, thay đổi chuyển đổi số mang lại cho
người dân và các chủ trương, chính sách, giải pháp của chính quyền địa phương
trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh).
- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, và các cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan.
h) Tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2022
- Nội dung: nhằm đánh giá kết quả, kinh nghiệm đạt được, hiệu quả trong
triển khai thực hiện, biểu dương gương, tập thể tiêu biểu; định hướng nội dung
tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thực tế cho năm tiếp theo.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
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- Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành, địa phương.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi
hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp
nhiệm vụ chi quy định hiện hành; nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Phát triển
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2021-2025” được phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày
09/10/2020 của UBND tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2022 phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và các nhiệm vụ được phân công cụ thể của từng
đơn vị; có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phối hợp các cơ quan liên quan tổ
chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần thực hiện đảm bảo mục đích của Kế
hoạch đề ra.
- Đối với các cơ quan đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ,
xây dựng kinh phí tổ chức thực hiện các sự kiện, hoạt động năm 2022, đồng thời
chủ động làm việc, thống nhất nội dung kinh phí thực hiện theo từng nhiệm vụ
được phân công phối hợp với Tập đoàn FPT (nếu có), gửi về Sở Thông tin và
Truyền thông trước ngày 26/02/2022 (gửi kèm thông tin đầu mối liên hệ của đơn
vị: Họ và tên, Chức vụ, Số điện thoại) để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định,
tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện
về chuyển đổi số: xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và triển khai từ nguồn kinh
phí thuộc ngân sách huyện trong năm 2022, đồng thời gửi Sở Thông tin và
Truyền thông để theo dõi.
- Các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện báo cáo kết quả triển khai kế
hoạch thực hiện năm 2022 (trước ngày 01/12/2022) hoặc các báo cáo đột xuất
khác theo yêu cầu về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Là cơ quan thường trực, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn
vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh;
các Sở, Ban, ngành có Bản tin chuyên ngành, Trang/Cổng thông tin điện tử; các
Tạp chí.. đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại
chúng về chuyển đổi số, chính quyền số để các cấp, các ngành, người dân,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia mạnh mẽ trong công cuộc
chuyển đổi số.
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- Tổng hợp, rà soát, thẩm định nội dung triển khai kinh phí của các cơ
quan, đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì tổ chức sự kiện, hoạt động gửi Sở Tài
chính thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Thực hiện các chế độ báo cáo năm 2022 theo kế hoạch. Đồng thời, thực
hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan khi có yêu cầu.
3. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ
quan, đơn vị có liên quan thẩm định nội dung, kinh phí, tham mưu trình UBND
tỉnh xem xét, phê duyệt phân bổ dự toán cho các Sở, Ban, ngành thực hiện.
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: đẩy mạnh, chỉ đạo, định hướng công
tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.
5. Đề nghị Tập đoàn FPT: phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, địa
phương của tỉnh Quảng Nam, lập kế hoạch chi tiết, cụ thể về nội dung, kinh phí
thực hiện nhiệm vụ truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm
2022; chia sẻ, hỗ trợ trong quá trình triển khai, tổ chức nhằm mang lại hiệu quả
cao.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
tỉnh Quảng Nam năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- Bộ TTTT: VP, Cục THH, Cục PTTH,
Cục TTCS (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Tập đoàn FPT;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu

