
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG GIA VIÊN 
 

Số:   19  /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số  

trên địa bàn phường Gia Viên giai đoạn 2022 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/03/2022 của UBND Quận 

Ngô Quyền về việc truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn Quận Ngô Quyền 

giai đoạn 2022 - 2025. Ủy ban nhân dân phường Gia Viên xây dựng Kế hoạch 

Tổ chức các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn phường giai 

đoạn 2022 - 2025, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tuyên truyền 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, 

thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa phương 

về chuyển đổi số.   

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 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 triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong 

các cấp chính quyền, Nhân dân để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa 

bàn phường, Quận.  

- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và 

doanh nghiệp; nâng cao văn hoá 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.  

2. Yêu cầu  

- Bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên 

truyền về chuyển đổi số trên địa bàn phường. Công tác thông tin tuyên truyền phải 

được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả tuyên truyền chính xác, kịp thời; bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số.  

- Công tác tuyên truyền phải bảo đảm hiệu quả cao, tiết kiệm, hình thức 

phong phú, phù hợp với từng đối tượng; huy động các nguồn lực và các phương 

tiện thông tin tuyên truyền của phường phục vụ công tác tuyên truyền.  

- Các hoạt động phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương và yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid -19.  
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền  

1.1. Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý 

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

chuyển đổi 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, 

chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.  

- Tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND - 

UBND Quận và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND phường về 

công tác chuyển đổi số.  

1.2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ đạo về chuyển đổi số của Trung 

ương và của thành phố, quận tại các văn bản: 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; Nghị quyết số 03-NQ/TU 

ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải 

Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2022 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển 

đổi số thành phổ Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chương 

trình hành động của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Nghị 

quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển 

đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 

thực hiện chuyển đổi số của quận, phường.  

1.3. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về 

chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, quận, phường:  

- Tuyên truyền kết quả hoạt động trong Chính quyền số, nhiệm vụ quan 

trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi 

trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phường, 

quận, thành phố phát triển; Phát triển Chính quyền điện tử phục vụ người dân, 

doanh nghiệp; Phát triển các hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành; Xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng hệ thống, hạ tầng số hướng tới Chính 

quyền số; Xây dựng đô thị thông minh; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin... 

 - Tuyên truyền kết quả hoạt động trong Kinh tế số, Chương trình phát 

triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao và Chương trình nghiên cứu, đào 

tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao với mục tiêu thúc đẩy nghiên 

cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong 

các lĩnh vực kinh tế - xã hội; sản xuất sản phẩm; xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 

phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của phường, quận... 

 - Tuyên truyền về Xã hội số, đặc biệt là tầm quan trọng của việc kết nối 

Internet đối với sự tiến bộ của xã hội số được thể hiện qua mức độ số hóa; Môi 

trường kinh tế vĩ mô ổn định giúp tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và hỗ 
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trợ chính sách đầu tư; Tập trung tuyên truyền về quyền công dân số, cuộc sống 

số và thương mại số...  

1.4. Thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng tấm gương 

điển hình về chuyển đổi số trên địa bàn phường.  

2. Hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Tuyên truyền 

trên báo chí; Cổng thông tin điện tử của phường, mạng xã hội;  

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: Hệ thống phát thanh 

phường; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động, băng zôn, khẩu hiệu...  

- Tiếp nhận và cấp phát các tài liệu, video clip, đĩa CD, VCD, DVD, pano, 

tờ rơi, tờ gấp...do quận, thành phố triển khai.  

- Truyền thông thông qua các hội nghị, cuộc họp, hội thi, tập huấn chuyên 

đề về công tác chuyển đổi số, các hoạt động biểu dương, khen thưởng thành 

công điển hình.  

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

- UBND phường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý của 

phường, tập trung một số nội dung như sau:  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước, cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, công nghệ 

số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, nhằm nâng cao nhận thức của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, người lao động trong các buổi 

họp giao ban, định kỳ của phường.  

- 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 địa phương.  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông như website, hệ thống loa phát 

thanh và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền về chuyển 

đổi số  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số tại các hội nghị. 

+ Nội dung: Về chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Phát triển Văn hoá, Du 

lịch, Giáo dục và Đào tạo; Y tế, chăm sóc sức khoẻ; Giao thông vận tải; Tài 

nguyên - Môi trường; Kinh tế; Tài chính...  

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử phường  

+ Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử, 

phường.  

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường 



4 

 

  

+ Xây dựng Chương trình phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh phường; 01 chương trình/tháng thời lượng 10 - 15 phút, phát lại 3 

lần/tháng. 

- Tuyên truyền thông qua các bảng tin của phường  

+ Nội dung: Thông tin tuyên truyền trên các bảng tin tại các tổ dân phố. 

(trung bình khoảng 2-3 tin/tháng tùy vào điều kiện thực tế của các đơn vị).  

- Tuyên truyền cổ động trực quan  

+ Hình thức: Pano, áp phích, băng zôn, tranh cổ động...tuyên truyền về 

nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. 

- Tuyên truyền trên mạng xã hội  

+ Thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huy động cập 

nhật, đăng tin, bài, hình ảnh hoạt động, sự kiện chính thống về các nội dung 

chuyển đổi số trên các trang mạng xã hội do các ban, ngành đoàn thể, cá nhân 

được giao phụ trách: Zalo, Facebook... nhằm thu hút cộng đồng mạng xã hội, 

người dân quan tâm, theo dõi.  

- Tiếp nhận của thành phố, quận các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về 

chuyển đổi số  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

và huy động từ các nguồn hợp pháp theo quy định của pháp luật.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn hóa thông tin phường  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng và triển khai Kế hoạch 

truyền thông về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025. 

- Tăng cường phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường 

về công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường.  

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ phận chuyên môn, các ban ngành đoàn thể 

triển khai các nhiệm vụ được giao tại mục III của Kế hoạch.  

- Hằng năm, tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về chuyển 

đổi số trên địa bàn phường.  

2. Văn phòng UBND phường  

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch; phối hợp với Ban 

Tuyên giáo, tham mưu Ủy ban nhân dân phường cung cấp thông tin cho báo chí, 

các tổ chức và cá nhân có liên quan về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn 

phường theo quy định.  

- Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động chuyển 

đổi số trên địa bàn phường trên cổng và trang thông tin điện tử của phường.  

3. Bộ phận Tư pháp phường   
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- Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính đạt hiệu 

quả, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa.  

4. Kế toán phường  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường bố trí cân đối ngân sách để thực 

hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.  

5. Các Bộ phận chuyên môn, các ban, ngành có liên quan 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc bảo đảm được các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ 

đề ra.  

- Đối với các ban ngành đoàn thể được giao chủ trì triển khai thực hiện 

nhiệm vụ tại mục III trong Kế hoạch này.  

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức đoàn thể phường 

- Định hướng tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên địa bàn 

phường.  

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên, các buổi sinh hoạt 

chính trị chuyên đề về Chuyển đổi số trên địa bàn phường.  

- Tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình và nhân 

dân về mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa 

bàn phường giai đoạn 2022 - 2025.  

- Đối với Đoàn thanh niên phường: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên 

truyền và hỗ trợ người dân về công tác chuyển đổi số. Hướng dẫn các chi đoàn 

và đoàn viên thanh niên về phương pháp truyền thông chuyển đổi số đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về chuyển đổi 

số trên địa bàn phường giai đoạn 2022 - 2025. Trong quá trình tổ chức thực hiện 

có phát sinh vướng mắc, các bộ phận chuyên môn, các ban ngành đoàn thể có ý 

kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân phường (qua Văn hóa thông tin 

phường) để tổng hợp, kịp thời giải quyết./.  

Nơi nhận:      
-  UBND Quận; 

- Phòng VHTT Quận; 

- Trung tâm VHTT và Thể thao Quận; 

- Đảng uỷ- HĐND-UBND phường; 

- UBMTTQ Việt Nam phường; 

 - Các Cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Thế Hùng 
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