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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số 

tỉnh Sóc Trăng năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-

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

Căn cứ Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của 

chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội nói chung của tỉnh. 

- Truyền thông về ngày Chuyển đổi số, qua đó giúp người dân có cái nhìn 

mới và khả năng tiếp cận về chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho người 

dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho toàn tỉnh.  

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng 

bộ ở các đơn vị, địa phương và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công 

của chuyển đổi số.  

2. Yêu cầu 

- Hoạt động truyền thông phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết 

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

DỰ THẢO 



2 

 

  

- Triển khai nhiệm vụ truyền thông phải bám sát với thực tiễn của mỗi đơn 

vị, địa phương, đảm bảo làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của 

Ngày Chuyển đổi số. 

- Truyền thông cho người dân trên địa bàn tỉnh hiểu về Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Chủ đề  

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 được Bộ Thông tin và 

Truyền thông lựa chọn tại Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 

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 và truyền thông 

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

2.1. Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số 

của tỉnh Sóc Trăng (cùng ngày 10/10) 

a) Trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

và Ngày Chuyển đổi số của tỉnh. 

- Tuyên truyền về những mô hình hay, việc làm thiết thực của các cơ quan, 

địa phương, doanh nghiệp, Tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số. 

- Quảng bá các giá trị, lợi ích của việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, 

xã hội số. 

- Những nội dung về chuyển đổi số phù hợp với tình hình địa phương. 

Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Sóc Trăng, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố. 

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa  

phương liên quan. 

b) Tuyên truyền qua Tổ công nghệ số cộng đồng 

Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường tuyên truyền cho người dân về ý 

nghĩa của việc chuyển đổi số và Ngày Chuyển đối số quốc gia cũng như Ngày 

Chuyển đổi số của tỉnh, gắn với tiếp tục hướng dẫn cài đặt sử dụng các tiện ích 

công nghệ số. 
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Đơn vị chủ trì: UBND huyện, thị xã, thành phố. 

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công nghệ số cộng đồng. 

c)  Tuyên truyền trực quan về Ngày Chuyển đổi số 

Mỗi cơ quan, đơn vị treo băng rôn trước cơ quan mình với khẩu hiệu: 

“CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 10/10 

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI 

VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN”. 

Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành 

phố; UBND các xã, phường, thị trấn. 

d) Tuyên truyền trực tuyến 

Mỗi cơ quan, đơn vị đặt panner tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử và 

truyên truyền trên các trang Fanpage của đơn vị với khẩu hiệu: 

“CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ 10/10 

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI 

VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN” 

Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố. 

2.2 Phát động “Tuần lễ thi đua thực hiện dịch vụ công trực tuyến” 

“Tuần lễ thi đua thực hiện dịch vụ công trực tuyến” áp dụng đối với UBND 

các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến vừa giúp người dân nâng 

cao nhận thức của công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về vai trò 

của chuyển đổi số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm của 

các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc tận dụng nền 

tảng công nghệ có sẵn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp sử dụng tiện 

ích dịch vụ công trực tuyến, giúp cho địa phương nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh 

trực tuyến, góp phần nâng cao các chỉ số của tỉnh trong năm 2022. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ 

hành chính công), Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn). 

2.3. Triển khai các hình thức khuyến mãi khi thực hiện giao dịch trực tuyến 

Các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của 

đơn vị cân nhắc đưa vào các chương trình khuyến mãi, ưu đãi khi người dân tham 
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gia các giao dịch trực tuyến 

Đơn vị chủ trì: Sở Công thương. 

Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh như: các 

doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức tín dụng, công ty cấp nước, điện lực,… 

2.4. Một số hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 

để báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm, phương hướng, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 07/NQ-

TU ngày 27/10/2021. 

- Công bố hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Sở Thông tin và Truyền 

thông công bố tài liệu hướng dẫn hoạt động cho Tổ công nghệ cộng đồng (cách 

thực hiện, tài liệu/giáo trình,…). 

 - Tuyên truyền, khai trương một số chợ, trung tâm thương mại có phương 

thức thanh toán không dùng tiền mặt (Chợ 4.0). 

- Công bố ứng dụng trên điện thoại di động “Công dân Sóc Trăng”. 

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 

Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, 

thị trấn, Tổ công nghệ số cộng đồng, các Ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

Các nội dung hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia và của tỉnh Sóc Trăng năm 2022 được tổ chức trong thời gian từ ngày 03-

10/10/2022 (tùy tình hình thực tế chọn thời gian phù hợp, riêng những nội dung 

có ấn định ngày thì căn cứ vào ngày của nội dung đó để thực hiện). 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, các cơ quan, đơn 

vị tự cân đối từ ngân sách và từ các nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ của 

các tổ chức, doanh nghiệp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 
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- Là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng 10/10. 

- 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;.. đẩy 

mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng 10/10 đảm bảo 

thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao. 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về kết 

quả truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc 

Trăng 10/10 trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tham 

mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo 

quy định. 

3. Sở Công thương 

Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cân nhắc đưa vào các chương 

trình khuyến mãi, ưu đãi khi người dân tham gia các giao dịch trực tuyến. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh truyền thông về 

ngày chuyển đổi số. Đồng thời treo băng rol tại tất cả các điểm trường phổ thông 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Các Sở, ban ngành tỉnh 

Thực hiện các nội dung Kế hoạch đã đề ra. 

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Thực hiện các nội dung Kế hoạch đã đề ra. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phát sóng những 

nội dung có liên quan về chuyển đổi số. 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai có hiệu quả “NGÀY KHÔNG 

VIẾT” vào ngày 10/10/2022. Khuyến khích các xã, phường, thị trấn triển khai 

trong khoảng thời gian từ ngày 01-10/10/2022. 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng 

hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số có hiệu quả. 
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7. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 tại Kế 

hoạch này. 

8. Các Ngân hàng 

Phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân mở tài khoản, 

thực hiện thanh toán trực tuyến và những nội dung có liên quan. 

9. Các doanh nghiệp 

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (tặng quà, chương trình khuyến mãi) khuyến 

khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và truyền 

thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(qua Sở Thông tin và Truyền thông) chậm nhất ngày 15/10/2022. 

Nơi nhận:       
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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