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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Kiến An, ngày      tháng      năm 2023 

 
KẾ HOẠCH 

Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn  

quận Kiến An năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về công tác truyền thông Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng năm 2023; Ủy ban nhân dân quận Kiến An xây dựng Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ  năm 2023 như sau: 

I. MỤC TIÊU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mục tiêu tổng quát 

a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 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 trên địa 

bàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 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 

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 phố Hải Phòng đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030.  

b) 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. Mục tiêu cụ thể  

- 100% các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số tại Kế 

hoạch Chuyển đổi số, Kế hoạch thực hiện chương trình công tác của đơn vị.  

- Cổng Thông tin điện tử quận và các phường, hệ thống truyền thanh quận, 

phường tiếp tục duy trì các chuyên mục “Chuyển đổi số”.  
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- 100% phóng viên, biên tập viên, cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở 

được tập huấn kỹ năng viết tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền về chuyển đổi số.  

- 100% mô hình chuyển đổi số thành công, gương điển hình về chuyển đổi 

số được tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tối thiểu 50% các trường học có nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số 

thông qua các buổi học ngoại khóa và các hình thức khác. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách của quận 

và thành phố đang triển khai liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn.  

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

ương, thành phố và 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 942/QĐ-TTg ngày 

15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 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 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 phố Hải Phòng đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng giai đoạn 2022- 2025; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023. 

Các chỉ tiêu quan trọng, cụ thể hóa Chỉ thị số 08-CT/QU ngày 08/3/2022 của Ban 

Thường vụ Quận ủy về Chuyển đổi số quận Kiến An đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

quận về triển khai 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 phố Hải 

Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận Kiến An. 

3. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

năm 2023; hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.  
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4. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển 

đổi số năm 2023:  

a) Tuyên truyền về Thể chế số:  

- Quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh 

doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng. 

- Bộ tiêu chí để đánh giá mức độ Chuyển đổi số các đơn vị, địa phương theo 

bộ tiêu chí DTI do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.  

- Tiêu chí chuyển đổi số trở thành một trong các chỉ số thành phần đánh giá 

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu 

quả quản trị cấp quận.  

b) Tuyên truyền về Hạ tầng số: 

- Việc tiếp tục Phát triển hạ tầng viễn thông xoá các vùng, khu vực lõm 

sóng băng thông rộng trên địa bàn quận, phát triển hạ tầng mạng 5G tại khu đô thị 

trung tâm.  

- Kết quả nâng cấp, mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ 

quan nhà nước.  

c) Tuyên truyền về Dữ liệu số:  

- Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thành phố và quận, kết 

nối chia sẻ dùng chung trong các cơ quan nhà nước.  

- Kết quả xây dựng, triển khai Kho dữ liệu (Data Warehouse) tập trung, 

dùng chung; xây dựng Cổng dữ liệu mở, tạo lập và cung cấp, công bố dữ liệu mở 

của thành phố qua Cổng dữ liệu mở; xây dựng, phát triển CSDL chuyên ngành, 

tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở thành phố, cung cấp dữ 

liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

d) Tuyên truyền về Nền tảng số: 

- Kết quả triển khai hạ tầng nền tảng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu 

lưu trữ dữ liệu điện tử của các cơ quan nhà nước thành phố.  

- Phổ biến nền tảng tích hợp, chia sẻ thành phố (LGSP), bảo đảm kết nối 

với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).  

-Tiếp tục phổ cập nền tảng học trực tuyến onetouch.edu.vn do Bộ Thông 

tin và Truyền thông cung cấp.  

đ) Tuyên truyền việc bảo đảm an toàn thông tin mạng  
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- Phổ biến nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là hệ thống chưa 

kết luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa vào sử dụng và hệ thống thử 

nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức.  

- 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.  

e) Tuyên truyền về Chính quyền số:  

- Phổ cập dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thông minh, tiện ích phục vụ 

người dân và doanh nghiệp.  

- Kết quả triển khai việc phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị toàn thành 

phố và quận.  

- Việc số hoá và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan 

đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền.  

g) Tuyên truyền về Kinh tế số:  

- Việc phát triển ngành công nghiệp ICT và các doanh nghiệp công nghệ 

số: Xây dựng cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp và các khu công nghiệp; đẩy 

mạnh ứng dụng nền tảng số trong sản xuất công nghiệp; xây dựng, triển khai hệ 

thống quản lý thông minh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.  

- Tuyên truyền việc thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Khuyến 

khích, thúc đẩy doanh nghiệp kiến tạo và sử dụng giải pháp số; Hỗ trợ các doanh 

nghiệp trong phát triển, hợp tác về thương mại điện tử; xây dựng và triển khai các 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ, thực hiện chuyển đổi số.  

h) Tuyên truyền về Xã hội số:  

- Về kết quả chuyển đổi số trong y tế, chăm sóc sức khỏe, phát triển mô hình 

bệnh viện thông minh, triển khai bệnh án điện tử, số theo dõi sức khỏe điện tử…  

- Tuyên truyền về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo: Đổi mới nội 

dung và chương trình giáo dục, phát triển giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng số, 

giáo dục đổi mới sáng tạo, tận dụng công nghệ số để gia tăng khả năng tiếp cận 

giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là người dân ở vùng khó khăn. Triển khai học 

bạ điện tử, nền tảng giáo dục trực tuyến.  

- Kết quả nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải 

Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số.  

5. Thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến mô hình chuyển đổi số thành 

công, tôn vinh tấm gương điển hình về chuyển đổi số.  



5 

 

 

 

6. Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai kênh truyền thông “Chuyển đổi số 

quốc gia” trên Zalo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách quận và huy 

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

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy  

- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên, 

các buổi sinh hoạt chuyên đề, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ quận đến 

cơ sở về Chuyển đổi số.  

- Định hướng các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong 

việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội đối với các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách của thành 

phố và quận đang triển khai liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận 

- Là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân quận triển khai, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của 

các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường; tham mưu báo cáo Ủy ban 

nhân dân quận và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố theo quy định.  

- Phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đôn đốc, 

hướng dẫn Cổng thông tin điện tử quận, Cổng thông tin điện tử các phường, hệ 

thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền sâu rộng về công tác chuyển đổi số 

trên địa bàn quận.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai các nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của 

các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Chủ trì chỉ đạo các trường học tuyên truyền về chuyển đổi số trong giáo 

dục và đào tạo. Đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, phát triển giáo dục 

STEM, giáo dục kỹ năng số, giáo dục đổi mới sáng tạo, tận dụng công nghệ số để 

gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là người dân ở vùng 

khó khăn. Triển khai học bạ điện tử, nền tảng giáo dục trực tuyến. 
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- Các trường học có nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số thông qua các 

buổi học ngoại khóa và các hình thức khác. 

- Triển khai học bạ, các hồ sơ chuyên môn trên phần mềm quản lý hồ sơ, 

chữ ký số, nền tảng giáo dục trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khai 

thác, sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán các 

khoản phí giáo dục. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận 

Tăng cường thời lượng tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục, các tin, bài, phóng sự và các hình thức khác trong việc tuyên truyền về 

công tác chuyển đổi số trên địa bàn quận. Thực hiện các nhiệm vụ tại phần II 

của Kế hoạch.  

6. Các phòng, đơn vị chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường 

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn và Ủy ban nhân dân các 

phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này tổ chức 

triển khai thực hiện đảm bảo được các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.  

- Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, điều kiện cụ thể của 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 mục 

tiêu của Kế hoạch đề ra. 

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận, yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

và Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong 

quá trình triển khai, kịp thời báo cáo  khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân 

quận (qua Phòng Văn hoá và Thông tin quận) để xem xét, giải quyết./.   

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT; 

- TT Quận ủy;  

- TTHĐND quận;  

- Chủ tịch, các PCT UBND quận; 

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Phong Doanh 
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