
 
 

   Kính gửi: 

                                              - Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

                                              - Giám đốc Trung tâm VHTT,TT&DL huyện; 

                                              - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện về 

Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn huyện.  

 Nhằm thông tin, tuyên truyền râu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, như sau: 

1. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, 

ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải 

chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ 

thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội; 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.  

- Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong 

chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đối với các ngành, các cấp 

trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; Quyết định số 176/QĐ-

UBND ngày 10/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Chương trình hành động số 37-CTr/HU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ 

huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 07/4/2022 của 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VH&TT 
V/v tăng cường công tác thông tin  

tuyên truyền về chuyển đổi số  

trên địa bàn huyện 

   Quan Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 



2 

 

 

 

UBND huyện về thực hiện Chuyển đổi số huyện Quan Sơn giai đoạn 2022 - 2025, 

định hướng đến năm 2030.  

- 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. 

- Thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền 

trong việc thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện; huy động tối đa các nguồn lực 

cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực với 

mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh 

xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát 

triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, 

các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh; phát triển xã hội số, góp 

phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân.  

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng mô hình chuyển đổi số cấp 

huyện, cấp xã; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu 

chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Biểu dương kịp thời những đơn vị, địa phương, 

tập thể, cá nhân trong huyện đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả các nội 

dung, nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 37-CTr/HU ngày 09/3/2022 của 

Ban Thường vụ huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

1.2. Hình thức tuyên truyền  

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cấp 

huyện, cấp xã và loa khu dân cư; trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã; hệ thống 

cổ động trực quan.  

- Thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, diễn đàn, sinh 

hoạt cộng đồng...  

- Tuyên truyền trên các tiện ích mạng xã hội; trang Zalo, trang fanpage 

Facebook ...  

2. Triển khai thực hiện 

2.1. Các phòng, đơn vị cấp huyện  

Tổ chức phổ biến, quán triệt trong trong đơn vị về chủ trương, nghị quyết 

của Đảng và nội dung các kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về chuyển đổi 

số; 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 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị.  
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2.2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

- Có kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; 

xây dựng và duy trì chuyên mục về chuyển đổi số phát trên truyền thanh trong đó 

trọng tâm thông tin tuyên truyền các nội dung của "Cẩm nang chuyển đổi số" được 

đăng trên Trang TTĐT huyện Quan Sơn hoặc trên Cổng TTĐT Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Giới thiệu các nội dung mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã. 

- Thường xuyên đưa tin, bài, chuyên đề, phóng sự phản ánh tại các cơ quan, 

đơn vị và xã, thị trấn về việc triển khai, thực hiện chuyển đổi số. Phản ánh hoạt 

động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Gửi các File âm thanh chương trình truyền thanh của huyện kịp thời cho 

các xã, thị trấn phát lại.  

2.3. UBND các xã, thị trấn  

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp với điều kiện 

cụ thể của địa phương. Đăng tải cập nhập lên trang TTĐT cấp xã:"Cẩm nang 

chuyển đổi số" của Bộ Thông tin và Truyền thông .   

- Có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai “Diễn đàn phổ 

biến và hỏi đáp về chuyển đổi số” tại bản, khu phố trên địa bàn xã nhằm chuyển tải 

các thông điệp thiết thực, gần gũi về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, những 

lợi ích mang lại cho người dân.  

- Xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số, mỗi tháng 01 Chương 

trình và phát lại ít nhất 03 lần/tháng.  

 Để chương trình hành động số 37-CTr/HU ngày 09/3/2022 của Ban Thường 

vụ huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, Chủ 

tịch UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, cấp huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung tuyên 

truyền trong phạm vi, lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách. Định kỳ 6 tháng, tổng kết 

năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng 

hợp báo cáo theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (B/c); 

- Thường trực Huyện ủy (để B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các  xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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