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KẾ HOẠCH
Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022
của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, Uỷ
ban nhân dân tỉnh liên quan đến chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; Thanh tra tỉnh xây
dựng Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022 như
sau:
I. MỤC TIÊU
1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho công
chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai 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.
2. 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 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.
3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định
pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số
trong các buổi đọc báo đầu tuần, họp giao ban, họp định kỳ của cơ quan; đồng thời,
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. 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, của tỉnh. Các quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số.
2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của
Trung ương và của tỉnh Quảng Nam: 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 về việc 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; Kế hoạch số
6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 về Triển khai thực hiện Chương trình chuyển
đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Quyết định số
2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt
Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2020 của
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Tỉnh ủy Quảng Nam về chương trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm
2025, định hướng đến năm 2030; Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 25/02/2022 của
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số về Kết luận của đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính và chuyển đổi số tỉnh phiên thứ nhất của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và
chuyển đổi số và các văn bản khác có liên quan.
3. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi
số của tỉnh.
4. Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của
Nhà nước, cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản 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 công chức, người lao động cơ quan.
5. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành
công điển hình về chuyển đổi số, hoặc truy cập mục “Câu chuyện chuyển đổi số”
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: https://quangnam.gov.vn/.
6. Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung
của tỉnh: Qoffice, một cửa điện tử, dịch vụ công 3,4, các ứng dụng Egov
QuangNam, Smart QuangNam.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng Nghiệp vụ, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh trên cơ sở
chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch
này nhằm góp phần thực hiện tốt việc chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và
ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Định kỳ 6 tháng
báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện, khó khăn vướng mắc về Văn phòng
để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
2. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả
thực hiện, khó khăn vướng mắc phát sinh cho Lãnh đạo Thanh tra tỉnh để báo cáo
UBND tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm
2022 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Yêu cầu các phòng Nghiệp vụ, Văn phòng
khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo, kịp thời, hiệu quả./.
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- Ban Chỉ đạo ƯD CNTT TTT;
- Lưu: VT, CVP.

#ChuKyLanhDao

