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KẾ HOẠCH 

Triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số  

trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023 và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 261/HD-STTT ngày 28 tháng 02 năm 2023 về 

triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 và những năm tiếp theo; Kết luận số 1475-

KL/HU ngày 22/02/2023 tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 

09-NQ/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh 

Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 70-KH/HU, 

ngày 21/01/2022 về chuyển đổi số huyện Đắk Song đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023 và 

những năm tiếp theo, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận 

thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 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, 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. 

- Thông qua công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động về việc cần thiết thực hiện chuyển đổi số, xây 

dựng lề lối, phương thức làm việc mới trong công tác tham mưu, lãnh đạo, 

quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 

cơ quan nhà nước; nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số, công dân số, xã 

hội số cho người dân. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ 

các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2023 và những năm tiếp theo, nâng 

cao chỉ số đánh giá chuyển đổi số của huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ 

nhận thức đến hành động trong triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính 

Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.  
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- Tận dụng mọi kênh truyền thông để chuyển tải các nội dung tuyên 

truyền. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, nội dung triển khai về 

chuyển đổi số của tỉnh, huyện; những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý 

nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, 

phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo 

đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người dân; đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng 

cơ bản bảo đảm an toàn thông tin. 

- Tuyên truyền công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kế hoạch triển 

khai các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của công tác chuyển đổi số; Kế hoạch về 

chuyển đổi số của tỉnh và của huyện trong năm 2023. Các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn Đức An xây dựng các chương trình, kế hoạch về triển 

khai công tác chuyển đổi số đảm bảo với các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh và 

huyện đề ra, đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế của từng xã, thị trấn. 

- Tuyên truyền về các cách làm sáng tạo, mô hình hay chuyển đổi số của 

địa phương; việc cài đặt và sử dụng các nền tảng, ứng dụng chuyển đổi số phục 

vụ cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các ứng dụng tỉnh, huyện triển khai 

phục vụ việc tương tác giữa người dân và chính quyền. 

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống thông tin 

cơ sở cấp huyện, xã các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước về công tác chuyển đổi số; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn 

nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số đối 

với việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cho cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức 

khác nhau (chuyên trang riêng; chuyên mục trên Trang TTĐT; chuyên mục 

truyền thanh cơ sở, thông tin trên mạng xã hội, qua các Hội nghị, Hội thảo…) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về chuyển đổi số định kỳ, đột 

xuất (khi có yêu cầu). 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 
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- Xây dựng chuyên mục về “Chuyển đổi số” của Đài truyền thanh cấp 

huyện nhằm nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số, thường xuyên cập nhật thông 

tin mới từ các cơ quan chức năng về Chuyển đổi số và kết quả xây dựng Chính 

quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; Phản ánh kịp thời các hoạt động của các tổ 

chức và cá nhân tích cực tham gia công tác này (Đây là một trong những tiêu chí 

chấm điểm mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh, huyện). Thời lượng tuyên truyền phải 

phù hợp, nội dung mang tính phản ánh, giáo dục cao, phù hợp với mọi đối 

tượng, tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Duy trì, nâng cao chất lượng 

chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Đài truyền thanh cấp huyện. Cập nhật ít nhất 

1 tin, bài/tuần; đảm bảo từ 20 tin trở lên/năm.  

 - Thường xuyên cập nhật, cung cấp các thông tin liên quan về Chuyển 

đổi số; đặc biệt là các nội dung triển khai của Tổ công nghệ số cộng đồng để 

phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền theo quy định. 

- Cung cấp kết quả tuyên truyền, tài liệu kiểm chứng cho Phòng Văn hóa 

và Thông tin (khi có yêu cầu) để tổng hợp, phục vụ công tác chấm điểm đánh 

giá chuyển đổi số của huyện theo quy định. (Bao gồm link liên kết đến chuyên 

mục; tổng số tin, bài đã thực hiện …) 

3. Văn phòng HĐND – UBND huyện 

- Duy trì hoạt động chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang TTĐT 

huyện, tần suất cập nhật ít nhất 1 lần/tuần. 

- Duy trì hoạt động fanpage và Zalo OA “Chuyển đổi số huyện Đắk 

Song”. Đảm bảo ít nhất 01 tin, bài/ tháng phản ánh về công tác chuyển đổi số 

của địa phương; ngoài ra tăng cường khai thác các thông tin phổ biến kiến thức, 

giới thiệu cách làm chuyển đổi số hay từ Cổng thông tin chuyển đổi số Quốc 

gia. 

- Hướng dẫn truy cập các thông tin, nội dung liên quan đến chuyển đổi số; 

tiếp nhận các ý kiến, góp ý, câu hỏi liên quan đến công tác chuyển đổi số của tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét trả lời. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện phân công tại Quyết 

định số 67/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện về việc 

ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và an toàn thông tin huyện Đắk Song năm 

2023; 

+ UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chuyển 

đổi số. Đảm bảo mỗi Đài Truyền thanh cấp xã có ít nhất có 01 tin, bài/ tuần về 

chuyển đổi số. 

- Cung cấp kết quả tuyên truyền, tài liệu kiểm chứng cho Phòng Văn hóa 

và Thông tin (khi có yêu cầu) để tổng hợp, phục vụ công tác chấm điểm đánh 

giá chuyển đổi số của huyện theo quy định. (Bao gồm văn bản chỉ đạo; Kế 

hoạch triển khai chuyên mục; lịch phát sóng định kỳ; tần suất chuyên mục; tổng 
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số tin, bài đã thực hiện; link liên kết dẫn chứng đến chuyên mục trên Trang 

TTĐT (nếu có), Zalo OA, fanpage…) 

4. Đề nghị UB MTTQ và các đoàn thể huyện 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 

21/01/2022 về chuyển đổi số huyện Đắk Song đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

+ Tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền miệng, hướng dẫn các kỹ 

năng cần thiết cho cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị; cho đối tượng là đoàn 

viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023 và những năm 

tiếp theo, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện có hiệu quả. 
 

Nơi nhận:      
- Sở TTTT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Như mục III; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. (st) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Trọng 
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