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Số:       /KH-UBND Quảng Nam, ngày        tháng    năm 2023

KẾ HOẠCH
Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thực hiện 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 phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh 
giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”; Nghị quyết số 04-
NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chương trình chuyển đổi số 
tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 
2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển 
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND 
tỉnh truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 17/TTr-
STTTT ngày 03/02/2023; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển 
đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, nhằm thông tin, tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 
học sinh, sinh viên tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân... về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính 
quyền và nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa 
bàn tỉnh.

- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh 
nghiệp; 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 số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin cho người sử dụng.

2. Yêu cầu
- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, 

đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt 
động về truyền thông chuyển đổi số phải đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết 
kiệm và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.
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- Công tác thông tin, tuyên truyền phải gắn liền với hướng dẫn thực hiện cụ 
thể để công dân, doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn.

II. NỘI DUNG 
1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm 

quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, 
công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền 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, xây dựng chính quyền số, 
chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người 
đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã 
hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm 
vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. 

3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số 
của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam.

4. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển 
hình về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: 
https://quangnam.gov.vn/ và https://chuyendoiso.quangnam.gov.vn.

5. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển 
đổi số của tỉnh, tuyên truyền về phát triển thương mại điện tử,  thanh toán không 
dùng tiền mặt, kinh tế số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh 
doanh...

6. Thông tin tuyên truyền về xã thông minh, thôn thông minh gắn với triển 
khai Tổ công nghệ số cộng đồng.

7. Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng 
chung của tỉnh: Q-office, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng 
dụng Egov Quang Nam, Smart QuangNam, 1022 Quảng Nam, công tác xây 
dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tuyên 
truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, địa 
phương, doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành, sản 
xuất, kinh doanh... 

8. Tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số cho 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, học 
sinh, sinh viên... 

9. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số trên truyền hình, phát động 
giải thưởng báo chí về chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền và lan tỏa công cuộc chuyển đổi số đến với toàn dân trên địa bàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 
1. Xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số 
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- Nội dung: các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên 
truyền về chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số theo các nhiệm vụ 
được phân công phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị, 
địa phương, tập trung một số nội dung sau:

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực 
tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. 

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin về 
chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải 
chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các 
buổi họp giao ban, định kỳ của đơn vị, địa phương.

+ Lựa chọn và triển khai các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả 
nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò, lịch ích 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 các cấp, các ngành, địa phương.

- Đơn vị chủ trì: các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã.

2.  Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
a) Tuyên truyền trên các báo điện tử trung ương
- Nội dung: đặt hàng tuyên truyền trên các báo điện tử trung ương; qua đó 

tổ chức xây dựng, sản xuất, đăng phát các tin, bài, ảnh, phóng sự... chuyên sâu 
về công tác chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan báo trung ương; các đơn vị, địa phương liên 

quan.
b) Tuyên truyền trên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam
- Nội dung: Mở chuyên mục truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển 

đổi số, thương mại điện tử cho cộng đồng trên Đài Phát thanh – Truyền hình 
Quảng Nam:

+ Xây dựng 10 chương trình truyền hình (mỗi tháng 01 số, thời lượng 15 
phút/01 chương trình).

+ Xây dựng 10 chương trình phát thanh (mỗi tháng 01 số, thời lượng 15 
phút/01 chương trình).

+ Đăng tải các chương trình truyền hình lên website: www.qrt.vn
- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan.
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c) Tuyên truyền trên Báo Quảng Nam
- Nội dung: xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài viết, các loại 

hình đa phương tiện về truyền thông chuyển đổi số trên Báo Quảng Nam, gồm 
báo in và báo điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Báo Quảng Nam.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan.
d). Tuyên truyền trên Chuyên trang Chuyển đổi số, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh và trên các trang Mạng xã hội
- Nội dung: Thường xuyên, kịp thời thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi 

số, điểm tin phản ánh hoạt động, sự kiện nổi bật về công tác chuyển đổi số trên 
tất cả các lĩnh vực của tỉnh Quảng Nam; giới thiệu các mô hình, giải pháp công 
nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, kinh nghiệm chuyển đổi số…trên Chuyên trang 
Chuyển đổi số (địa chỉ: chuyendoiso.quangnam.gov.vn), trên Cổng Thông tin 
điện tử tỉnh (địa chỉ: quangnam.gov.vn) và trên các trang Mạng xã hội (gồm: 
Zalo 1022 Quảng Nam; fanpage Facebook 1022 Quảng Nam, ứng dụng Smart 
Quang Nam...) do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, như sau:

+ Xây dựng các tin, bài, ảnh, sự kiện hoạt động (theo hằng tháng) 
+ Xây dựng “Bản tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam” (gồm 10 Bản 

tin/năm); đồng thời cung cấp cho cán bộ, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở (thông qua 
email, nhóm zalo…), Cổng/Trang thông tin của các Sở, Ban, ngành, địa phương, 
Đài Truyền thanh cấp huyện, xã tổ chức biên tập, phát sóng...

+ Sản xuất video clip về công tác chuyển đổi số (gồm 10 video clip/năm)
+ Cập nhật các văn bản pháp lý, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Trung 

ương và tỉnh về chuyển đổi số; tin tức về tình hình kết quả chuyển đổi số trong 
tỉnh, trong nước và thế giới; cập nhật “Câu chuyện chuyển đổi số”. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
e) Tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện
- Nội dung: xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số, mỗi tháng 

01 chương trình (thời lượng 10 phút/01 chương trình)
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền 

hình 18 huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên 

quan.
f) Tuyên truyền trên Đài truyền thanh cơ sở và thông qua Tổ công nghệ 

cộng đồng
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- Nội dung: 

+ Thực hiện phát sóng theo định kỳ các Bản tin phát thanh chuyên đề 
Chuyển đổi số (do Sở Thông tin và Truyền sản xuất và cung cấp tại website: 
https://stttt.quangnam.gov.vn/) (gồm 08 bản tin, mỗi quý 02 bản tin, mỗi bản tin 
phát lại 02 lần) để phục vụ bạn nghe đài tại địa phương.

+ Tổ công nghệ cộng đồng tăng cường tuyên truyền (miệng, tờ rơi, cuộc 
họp...) cho người dân về ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số và lợi ích của 
chuyển đổi số đối với đời sống xã hội, tiếp tục hướng dẫn người dân, doanh 
nghiệp cài đặt sử dụng, khai thác các tiện ích công nghệ số, thanh toán không 
dùng tiền mặt...

- Đơn vị chủ trì: UBND các xã, phường, thị trấn
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan.
h) Tuyên truyền trực quan
- Nội dung: tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về chuyển đổi số gắn 

với cải cách hành chính trên các phương tiện cổ động trực quan như panô, băng 
rôn, áp phích, bảng tin điện tử.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
3. Tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông về Chuyển đổi số
a) Tổ chức các sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10
* Sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
- Nội dung: tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 để quảng 

bá, giới thiệu các nội dung, thành quả chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam, các 
công nghệ, nền tảng mới của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội...

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh; 

Sở Thông tin - Truyền thông, các doanh nghiệp...
* Diễu hành tuyên truyền trực quan hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia 10/10
- Nội dung: tổ chức huy động đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền 

trực quan tại các trục đường giao thông chính tại thành phố Tam Kỳ và các 
huyện, thị xã, thành phố để nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho toàn dân.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Đoàn Quảng Nam
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

https://stttt.quangnam.gov.vn/
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* Tổ chức các sự kiện ngày chuyển đổi số 10/10 tại cấp huyện
- Nội dung: tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 tại các 

huyện, thị xã, thành phố như: ngày Hội chuyển đổi số; các diễn đàn, hội thảo về 
chuyển đổi số; các sự kiện thanh toán không dùng tiền mặt; diễu hành, tuyên 
truyền trực quan... để tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp...
b) Tổ chức hội nghị, tập huấn cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân trên 

địa bàn tỉnh
* Hội nghị chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cho ngành du lịch với chủ 

đề “Xây dựng và phát triển du lịch trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông 
minh”

- Nội dung: Hội nghị nhằm mang đến cách tiếp cận mới cho hoạt động phát 
triển du lịch dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch trong 
bối cảnh hiện nay. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan.
* Tập huấn chuyển đổi số ngành Công Thương
- Nội dung: Phổ biến các văn bản pháp luật về chuyển đổi số; các chuyên 

gia chia sẻ những kiến thức, nội dung, mô hình chuyển đổi số; những kinh 
nghiệm, bài học thực tế về thực hiện chuyển đổi số cũng như đưa ra hướng giải 
pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho các tổ chức, doanh nghiệp trong triển 
khai nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần mang lại những lợi ích trực tiếp cho 
doanh nghiệp, tích cực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (01 lớp).

+ Thành phần tham dự: Cán bộ Sở, Ban, Ngành; Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ 
tầng của huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại 
các CCN, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
Ocop, khởi nghiệp sáng tạo; HTX trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
* Tập huấn Chuyển đổi số ngành nông nghiệp
- Nội dung: Tập huấn “Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ, kinh 

doanh trang trại và sản phẩm OCOP 3 sao trở lên”; Tập huấn “Chuyển đổi số, 
ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng biến đổi khí hậu trong nông nghiệp và 
thực hiện báo cáo dịch bệnh động vật qua hệ thống VAHIS”; Tập huấn “Hướng 
dẫn ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy 
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sản”; Tập huấn “Áp dụng chuyển đổi số trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn” (04 lớp)

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương có liên quan.

* Tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở
- Nội dung: tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở các cấp nhằm 

trang bị các kiến thức về chuyển đổi số (01 lớp).
- Đơn vị chủ trì: Công đoàn viên chức tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, địa phương.
* Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ cơ sở
- Nội dung: tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ 

quan Đảng, Nhà nước cấp huyện, xã.
- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan.
* Tổ chức tập huấn phổ biến về chuyển đổi số cho tổ công nghệ cộng đồng, 

người dân 
- Nội dung: 
+ Biên soạn Bộ tài liệu tập huấn về chuyển đổi số (gồm các Video clip, tài 

liệu...) để các đơn vị làm tài liệu tập huấn hướng dẫn cho tổ công nghệ cộng 
đồng, người dân.

+ Tập huấn, phổ biến, tuyên tuyền, hướng dẫn cho thành viên tổ công nghệ 
cộng đồng, người dân tại 18 huyện, thị xã, thành phố về các nội dung chuyển đổi 
số như: thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn sử dụng 
các ứng dụng Smart QuangNam, Post ID... tại các xã (tại mỗi huyện tổ chức 2 
lớp, 100 người/lớp)

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp viễn thông công 
nghệ thông tin.

* Tổ chức diễn đàn chuyên đề về hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng 
nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh cho thanh niên

- Nội dung: Nhằm tìm kiếm giải pháp áp dụng Chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh. Xây dựng gian hàng 
sản phẩm của thanh niên Quảng Nam và kết nối với các nhà cung ứng dịch vụ số 
trong và ngoài tỉnh nhằm đưa sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Quảng Nam lên 
thương mại điện tử, quảng bá hoạt động du lịch trên các nền tảng số…

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh Đoàn Quảng Nam
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- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa 
phương có liên quan.

* Tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong khối trường học
- Nội dung: tổ chức các lớp tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức 

chuyển đổi số cho học sinh các trường THPT, PTDTNT trực thuộc của ngành 
Giáo dục (54 trường).

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan.
 c) Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính và chuyển đổi số trên 

truyền hình
- Nội dung: tổ chức cuộc thi trên truyền hình về nâng cao nhận thức về 

CCHC và chuyển đổi số tại trường quay Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng 
Nam 

+ Đối tượng tham gia: cán bộ, công chức, viên chức tại các huyện, thị, 
thành phố, các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 
- Đơn vị phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan.
d) Tổ chức giải báo chí viết về Chuyển đổi số 
- Nội dung: phát động giải thưởng báo chí về chuyển đổi số tỉnh Quảng 

Nam năm 2023 nhằm thu hút các phóng viên, nhà báo, người làm truyền thông 
tham gia xây dựng đề tài và tác phẩm dự thi ở các thể loại báo viết, phát thanh, 
truyền hình, báo điện tử. Trao thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải báo chí Huỳnh 
Thúc Kháng năm 2023. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: Hội Nhà báo Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan.
e) Sản xuất Bản tin phát thanh chuyên đề Chuyển đổi số
- Nội dung: Sản xuất Bản tin phát thanh chuyên đề Chuyển đổi số nhằm 

cung cấp cho Đài truyền thanh của 241 xã, phường, thị trấn tổ chức phát sóng tại 
cơ sở; mỗi quý 02 bản tin (thời lượng 10 phút/01 bản tin,).

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã, Đài Truyền thanh cơ sở và các cơ quan, 

đơn vị liên quan.
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4. Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền Chuyển đổi số 
năm 2023

- Nội dung: nhằm đánh giá kết quả, kinh nghiệm, hiệu quả đạt được trong 
triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023 từ tỉnh đến cơ sở; định hướng nội dung 
tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thực tế cho năm tiếp theo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành, địa phương.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi 

hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp 
nhiệm vụ chi quy định hiện hành; nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Phát triển 
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025” được phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 
09/10/2020 của UBND tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2023 phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và các nhiệm vụ được phân công cụ thể của từng 
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 đảm bảo mục đích của Kế 
hoạch đề ra. 

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sự kiện, hoạt động, văn bản chỉ đạo 
điều hành... về công tác chuyển đổi số lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ 
quan, đơn vị, ngành, địa phương; chia sẻ lại thông tin lên các trang, nhóm Mạng 
xã hội (Zalo, Youtube, Facebook...) do đơn vị, địa phương quản lý.

- Thực hiện báo cáo, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch năm 2023 của cơ 
quan, đơn vị (trước ngày 01/12/2023) hoặc các báo cáo đột xuất khác theo yêu 
cầu về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ 
đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Về xây dựng kinh phí thực hiện:
+ Các Sở, Ban ngành của tỉnh được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, xây 

dựng kinh phí tổ chức các sự kiện, hoạt động năm 2023 theo từng nhiệm vụ 
được phân công tại Kế hoạch, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 
15/02/2023 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình UBND 
tỉnh phê duyệt.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện 
về chuyển đổi số: xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và triển khai từ nguồn kinh 
phí thuộc ngân sách huyện trong năm 2023, đồng thời gửi Sở Thông tin và 
Truyền thông để theo dõi, báo cáo.
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(Đính kèm Phụ lục các nhiệm vụ thực hiện truyền thông chuyển đổi số) 
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Là cơ quan thường trực, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- 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; các 
Tạp chí.. đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về chuyển đổi số, chính quyền số để các cấp, các ngành, người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia mạnh mẽ trong công cuộc 
chuyển đổi số.

- Tổng hợp, rà soát nội dung triển khai kinh phí của các cơ quan, đơn vị cấp 
tỉnh được giao chủ trì tổ chức sự kiện, hoạt động gửi Sở Tài chính thẩm định, 
tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo kế hoạch và khi có yêu cầu.
3. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thẩm định nội dung, kinh phí, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, 
phê duyệt phân bổ dự toán cho các Sở, Ban, ngành thực hiện.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đề nghị đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về chuyển đổi 

số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
5. Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam
Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang thực hiện công tác thông tin tuyên 

truyền về chuyển đổi số. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh phối hợp Sở Thông 
tin và Truyền thông tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên truyền hình 
nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức các cấp 
và người dân trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 
tỉnh Quảng Nam năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Bộ TTTT (b/c);
- Ban chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo QN, Đài PT-TH QN;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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