
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-UBND Bảo Yên, ngày            tháng 10  năm 2022

KẾ HOẠCH
Phối hợp tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh

Lào Cai về triển khai chương trình Chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch số

320/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về Tổ chức Ngày

Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

UBND huyện Bảo Yên ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày Chuyển

đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh tại huyện Bảo Yên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn

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,

của quốc gia. 

2. Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống,

Ngày Chuyển đổi số sẽ đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương

thức phát triển mới trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát

triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm

một cách làm mới cho những việc hiện tại.

3. Đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ với kế hoạch triển khai

Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và phù

hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TUẦN LỄ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Tổ chức tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại thị trấn Phố

Ràng

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, từ 14h00 phút, ngày 06/10/2022 (thứ Năm).

- Nội dung: Tổ chức tập huấn Chuyển đổi số, kỹ năng số cho Tổ công nghệ

số; tuyên truyền, hướng dẫn người dân về Chuyển đổi số; hỗ trợ người dân, hộ

sản xuất, kinh doanh đưa các sản phẩm, hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử;

tạo lập và hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng thanh toán điện tử,...
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- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông

tin, UBND thị trấn Phố Ràng.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn, VNPT Bảo Yên, Viettel Bảo Yên, Bưu điện huyện Bảo Yên,...

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện Bảo Yên.

2. Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền

thông; UBND huyện Bảo Yên; các doanh nghiệp về an toàn thông tin; các doanh

nghiệp Bưu chính, Viễn thông-CNTT; Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh

Lào Cai, UBND huyện Bảo Yên.

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, từ 7 giờ 30 phút, ngày 07/10/2022 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Nhà B, trụ sở hành chính huyện.

- Thành phần:

Dự kiến 120 người, gồm: Lãnh đạo, chuyên gia Cục An toàn thông tin - Bộ

Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT,

ATTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, tổ

chức (do Sở Thông tin và Truyền thông mời); Đội ứng cứu sự cố an toàn thông

tin tỉnh Lào Cai; Đại biểu của huyện Bảo Yên gồm: Thường trực Huyện uỷ, TT

HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn

thuộc huyện.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh + Ngân sách huyện.

3. Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông;

UBND huyện Bảo Yên; các doanh nghiệp về An toàn thông tin; các doanh nghiệp

Bưu chính, Viễn thông - CNTT; Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Lào Cai,

UBND huyện Bảo Yên

- Thời gian tổ chức: ½ ngày, từ 13 giờ 30 phút, ngày 07/10/2022 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Nhà B, trụ sở hành chính huyện.

- Thành phần: Dự kiến 160 người, gồm: Lãnh đạo, chuyên gia Cục An toàn

thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách, phụ

trách CNTT, ATTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; các
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doanh nghiệp, tổ chức (do Sở Thông tin và Truyền thông mời); Đội ứng cứu sự

cố an toàn thông tin tỉnh Lào Cai; đại biểu của huyện Bảo Yên.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp với Trực tuyến. Hội thảo An toàn

thông tin trong Chuyển đổi số được truyền hình qua hệ thống giao ban trực tuyến

đến UBND các xã, thị trấn: thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu các xã gồm:

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức có liên quan; Thành viên

Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thị trấn (Do UBND các xã, thị trấn mời).

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh + Ngân sách huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông

- Đề nghị chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bảo Yên thực hiện các nội

dung theo Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai

về Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, máy tính để thực hiện

“Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin cấp tỉnh” tại huyện.

- Cung cấp nội dung tuyên truyền cho Trung tâm Văn hóa, thể thao - truyền

thông thực hiện công tác tuyên truyền trên băng rôn tại các tuyến đường trên địa

bàn thị trấn Phố Ràng và các nền tảng mạng xã hội.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Yên chuẩn

bị maket, biển tên đại biểu dự diễn tập, Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp tập huấn cho Tập huấn Công nghệ số cộng đồng tại

UBND thị trấn Phố Ràng, ngày 06/10/2022.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị

liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động theo nội dung được phân

công tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện công tác tiếp

đón đại biểu về dự Hội thảo tại huyện, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực

hiện các nội dung theo Kế hoạch.

- Tham mưu cho Lãnh đạo UBND huyện bài phát biểu chào mừng, tham

luận tại Hội thảo Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số.

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Giấy mời tham gia Tập huấn

Chuyển đổi số cho tổ công nghệ số cộng đồng tại UBND thị trấn Phố Ràng ngày
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(06/10); Giấy mời Hội nghị trực tuyến Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển

đổi số đến điểm cầu của UBND các xã, thị trấn (chiều ngày 07/10).

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, thể thao, Truyền thông thực hiện công tác

thông tin - tuyên truyền các nội dung hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch gồm:

(Kinh phí mời cơm trưa, cơm tối, kinh phí nghỉ của các đại biểu về dự Hội nghị

tại huyện), trình UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định.

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin đảm bảo tốt trang trí khánh tiết,

các điều kiện về cơ sở vật chất, đường truyền Internet để tổ chức các nội dung

theo Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện công tác đón

tiếp và bố trí chỗ nghỉ trưa cho các đại biểu về dự Hội nghị.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị bài phát biểu chào

mừng của lãnh đạo UBND huyện tại buổi Hội thảo.

- Thực hiện nội dung tuyên truyền trên bảng điện tử tại Trụ sở hành chính

huyện.

- Đảm bảo kỹ thuật để thực hiện Hội nghị trực tuyến: Nội dung Hội thảo An

toàn thông tin trong chuyển đổi số đến UBND các xã, thị trấn trong huyện.

4. Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tuyên truyền, quảng

bá các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại

huyện Bảo Yên đạt kết quả.

- Thực hiện căng, treo băng rôn tuyên truyền các nội dung về Chuyển đổi số

theo phân công của Lãnh đạo UBND huyện (lập trình tên bảng điện tử trước cửa

Nhà văn hóa; căng treo 7 băng rôn tuyên truyền, trong đó có 03 băng rôn in bạt).

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Hội thảo (4 tiết mục)

- Cử phóng viên ghi hình, đưa tin về các hoạt động trong ngày 06 và 07/10.

5. Phòng Tài chính Kế hoạch: Căn cứ nội dung kế hoạch, trên cơ sở Dự trù

kinh phí của Phòng Văn hoá và Thông tin, tham mưu cho UBND huyện cân đối,

bố trí kinh phí để thực hiện.
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6. Các doanh nghiệp viễn thông: Các doanh nghiệp viễn thông: VNPT Bảo

Yên, Viettel Bảo Yên, Bưu điện huyện phối hợp với các cơ quan liên quan,

UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch.

7. UBND các xã, thị trấn

- UBND thị trấn Phố Ràng: Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin chuẩn

bị hội trường, chuẩn bị các điều kiện cần để tổ chức Hội nghị tập huấn (Hội nghị

điểm) về Chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại thị trấn Phố Ràng (Dự

kiến 14h, ngày 06/10/2022).

- UBND các xã, thị trấn: Thực hiện tổ chức Hội nghị trực tuyến và mời các

đại biểu đến dự Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm
2022 trên địa bàn tỉnh tại huyện Bảo Yên. Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Các doanh nghiệp viễn thông: VNPT Bảo Yên,

Viettel Bảo Yên, Bưu điện huyện;
- Trung tâm Văn hóa TTTT, Cổng TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Dũng
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