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Bình Định, ngày      tháng   9  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

     ứ       oạt động  ưởng ứng Ngày Chuyển đ i số quốc gia 

năm 2022 trên đị    n tỉn  Bìn  Định 

 

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT 

ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển 

khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia; trên cơ sở đề xuất của Sở thông tin và Truyền 

thông tại Tờ trình số 50/TTr-STTTT ngày 05/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng là “Đẩy mạnh Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền 

tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”; thực hiện các mục tiêu, giải pháp 

tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 

Định (XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến 2025, định hướng đến năm 2030 

và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và người dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi 

ích thiết thực của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi cá nhân và 

sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. 

3. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh, 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. 
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4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định với tinh thần chung là thiết thực, sáng tạo, tiết 

kiệm và hiệu quả, không phô trương, hình thức.  

II. CHỦ ĐỀ NĂM 2022 

1. Chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

năm 2022 của tỉnh là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc 

sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 

2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022  trên 

địa bàn tỉnh tập trung vào phát động thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân 

được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động  ưởng 

ứng Ng   Chuyển đ i số quố  gi  năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

1.1. Nội  ung tu ên tru ền  

Tu ền tru ền, phổ biến sâu rộng Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 

22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Nghị 

quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủ  Bình Định (XX) 

về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm 

nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của 

chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành 

động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của 

chuyển đổi số. 

1.2. Hìn  t ứ  tu ên tru ền 

- Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các 

chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin của Báo Bình Định, Đài  hát thanh - 

Tru ền hình Bình Định; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin - Thể thao các hu ện, thị xã, thành phố và Đài Tru ền thanh xã, phường, thị 

trấn; trên các Trang/Cổng thông tin điện tử tổng hợp, các trang mạng xã hội 

Facebook, Zalo OA… của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về mua sắm trực tuyến tại các sàn 

thương mại điện tử Postmart, Voso,…; khuyến khích đoàn viên, người lao động 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt mua các sản phẩm của tỉnh Bình Định cũng 

như đặt mua sản phẩm của các tỉnh bạn trên sàn thương mại điện tử. 
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- Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn, 

phương tiện điện tử nơi công cộng...) về  gà  Chuyển đổi số tại một số tuyến 

đường chính, cơ quan, đơn vị thí điểm mô hình chuyển đổi số. 

- Tổ chức truyền thông, lan tỏa sâu rộng thông điệp Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia cùng các chủ trương, chính sách của Đảng,  hà nước về công tác 

chuyển đổi số, các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông 

qua Tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương. 

1.3. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/10 – 10/10/2022. 

1.4. Cơ qu n t ực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo Bình Định, 

Đài  hát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2. T  chứ  p  t động chuỗi hoạt động  ưởng ứng Ngày Chuyển đ i số 

quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bìn  Định 

2.1. Nhân rộng mô hình chuyển đ i số trong trường học 

a) Nội dung: Tổ chức các hoạt động tăng cường số hóa học liệu (bài 

giảng điện tử, kho bài giảng e-learning…hỗ trợ dạy và học); triển khai các mô 

hình dạy học trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, 

nhóm học tương tác…); tăng cường ứng dụng nền tảng quản lý tài liệu, nền tảng 

quản lý nhiệm vụ và công việc nội bộ; tổ chức tập huấn cho giáo viên, học sinh, 

nhân viên trong nhà trường nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng cơ 

bản bảo đảm an toàn khi sử dụng các nền tảng số. 

b)  hời gi n  Trong quý IV/2022. 

c) Cơ qu n thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố; các Doanh nghiệp bưu chính – viễn thông trên địa bàn. 

2.2.   ú  đẩy mua sắm trực tuyến tại     s n t ương mại điện tử 

a) Nội dung: Tổ chức phát động các chương trình khu ến mại, chính sách 

giảm giá cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến, chú trọng vào thời gian 

Chương trình “Tháng khu ến mại tập trung quốc gia 2022 - Vietnam Grand Sale 
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2022” do Bộ Công Thương phát động; Tổ chức vận động các chủ thể có gian 

hàng trên sàn thương mại điện tử triển khai các chương trình khu ến mại, các 

chương trình tích điểm, tặng Voucher…nhằm thu hút khách hàng tham gia đặt 

mua sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. 

    hời gi n  Bắt đầu ngà  15/9/2022 đến ngày 22/12/2022. 

c  Cơ qu n thực hiện: 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel Bình Định.” 

2.3. T  chức ra quân ph  biến, hỗ trợ người  ân   i đặt, sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ số 

a) Nội dung: Tổ chức các buổi hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến; các kỹ năng liên quan đến mua bán trên thương mại điện tử, 

thanh toán số; kỹ năng sử dụng các chương trình học trực tuyến… 

    hời gi n  Bắt đầu từ ngày 05/10 – 20/10/2022. 

c) Cơ qu n thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Bình Định. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp Bưu chính 

– Viễn thông. 

2.4. T  chức tập huấn,  ướng dẫn   o Đo n viên t  n  niên 

a) Nội dung: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Đoàn viên thanh niên cài 

đặt và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, các dịch vụ công trực tuyến… 

    hời gi n   Tháng 10/2022. 

c) Cơ qu n thực hiện:  

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn Bình Định. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông. 

IV. KINH PHÍ  RIỂN KHAI 
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- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí được 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 

để triển khai thực hiện; hoặc kinh phí đã được bố trí tại các đề án, dự án, chương 

trình đã được phê duyệt;  

- Sử dụng nguồn thu của các cơ quan, tổ chức theo qu  định; nguồn tài trợ, 

viện trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn huy 

động hợp pháp khác. 

V.    CHỨC  HỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

kết nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ Trung ương, 

đến tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.  

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh tổ chức tu ền tru ền, phổ biến nội dung trọng tâm 

Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và nội 

dung Kế hoạch này. 

- Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của Sở và trên các trang fanpage (Facebook, Zalo OA...)  

- Tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, đơn 

vị và địa phương; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông 

đảm bảo thời gian theo qu  định. 

2. Sở Giáo dụ  v  Đ o tạo 

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tu ền tru ền, phổ biến nội 

dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

trên Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhân rộng mô hình 

chuyển đổi số trong hệ thống trường học. 

3. Sở Công T ương 

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tu ên tru ền, phổ 

biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ trên Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc. 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thúc đẩy việc mua 

sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử. 

4. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, địa phương có 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để triển khai 

thực hiện Kế hoạch nà  theo qu  định của Luật  gân sách và văn bản pháp luật 

hiện hành có liên quan. 

5. Đề nghị Tỉn  đo n Bìn  Định 

- Thực hiện tổ chức tu ền tru ền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định 

số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức ra quân phổ biến, 

hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Đoàn viên thanh niên cài đặt và sử 

dụng các sản phẩm, dịch vụ số, các dịch vụ công trực tuyến. 

6. Báo Bìn  Địn , Đ i P  t t  n  và  ru ền  ìn  Bình Địn  

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các nội dung tuyên 

truyền về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

7. Bưu điện tỉn  Bìn  Địn , Bưu   ín  Viettel Bìn  Định 

Tích cực thực việc thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại 

điện tử VoSo, Postmart (tặng quà, khuyến mại). 

8. Các sở,   n, ng n , đo n thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố 

- Thực hiện công tác tu ền tru ền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết 

định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức lan 

truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử và nền tảng số (Facebook, Zalo,…) tại địa phương. 

- Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, kinh phí và tổ chức triển khai hiệu 

quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đơn vị, địa 

phương, đảm bảo đồng bộ với các nội dung tại Kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã phê du ệt. 
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- Chủ động phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, chủ đề và điều kiện thực 

tế tại địa phương trên cơ sở một số sáng kiến phát động tại cấp tỉnh. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến triển 

khai kế hoạch nà  với Ủ  ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Tru ền thông) 

trước ngà  20/10/2022 để tổng hợp, báo cáo. 

Trên đâ  là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng  gà  Chuyển đổi 

số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định số 505/QĐ-

TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh nội dung cần điều 

chỉnh, bổ sung; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Bộ TTTT (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- BCĐ Chu ển đổi số tỉnh; 

- CT, PCT Lâm Hải Giang; 

- Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT&TT); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo BĐ, Đài PTTH BĐ; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K9. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
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