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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT 

ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng 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 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực 

hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của 

chuyển đổi số. 

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

bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển 

đổi số. 

2. Yêu cầu 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với 

các hoạt động phong phú, đa dạng. 

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải 

thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng 

như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 (10/10/2022) 

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải 

quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 
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2. Nội dung 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022. 

Khen thưởng, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách 

làm hiệu quả trong việc chuyển đổi số các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 

tại cơ quan, đơn vị. 

3. Hình thức 

- Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

trên môi trường số, gồm: các trang mạng xã hội; Cổng, Trang thông tin điện tử; 

các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu 

chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới 

nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình 

chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về 

các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

- Tổ chức các hoạt động cộng đồng: phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao 

cộng đồng với tinh thần “khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường 

số” trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022. 

- Tổ chức các cuộc thi về tin học, chuyển đổi số như: hội thi Tin học văn phòng 

giỏi; hội thi sáng kiến, ý tưởng hay về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. 

- Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ số. 

- Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp: 

+ Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp (như tặng 01 tháng cước 

dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 10, 101, 1010) phù hợp 

với quy định của pháp luật; 

+ Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các Trang thông tin điện 

tử của doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển 

khai trên địa bàn tỉnh. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Chuyển đổi số - Kết sức mạnh, nối thành công. 

- Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. 

- Ai làm chuyển đổi số thành công từ môi trường thực sang môi trường số, 
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người ấy sẽ tồn tại. 

- Chuyển đổi số là dùng công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng. 

- Chuyển đổi số quan trọng là chuyển đổi tư duy, nhận thức. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến 

ngày 10/10/2022. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên 

hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; 

nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội 

dung của Kế hoạch này.  

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, bảng tin điện tử công 

cộng của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức treo băng 

rôn, pa nô, áp phích, phướn tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia năm 2022 tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì chỉ đạo in và hướng dẫn treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Chủ trì tổ chức các hoạt động cộng đồng để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí; hướng dẫn, kiểm tra việc quản 

lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 
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- Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự hướng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia. 

5. Các sở, ban, ngành tỉnh; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế, gắn 

với sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như 

chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Tổ chức phát động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ số như: phối hợp với chính quyền địa bàn, Tổ công nghệ số cộng đồng 

tổ chức các buổi hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số 

Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử, tổ chức hướng dẫn người dân các kỹ 

năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử như đóng 

gói, hoàn thiện đơn vận, chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi 

trường số, thanh toán số; phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa bàn tổ chức các 

buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực 

tuyến; thiết kế, in ấn và phát tờ rơi về thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

7. UBND các huyện, thành phố 

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế 

trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia trên hệ thống truyền thanh cơ sở để Nhân dân hưởng ứng, 

tham gia. 

- Chỉ đạo các địa bàn, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với yêu cầu thực tế trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện 

máy lớn trên địa bàn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. 

8. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động truyền thông, hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của tỉnh. 

9. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 
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Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên 

môi trường số, gồm: các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, các cửa hàng 

điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua 

Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/10/2022./. 

 
Nơi nhận:      

- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- TT Tỉnh ủy;                                       Báo cáo 

- TT HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo LS, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp BC, VT, CNTT; 

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV, 

  TTPVHCC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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