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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

(Kèm Quyết định số        /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng     năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
____________________________ 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành 

động về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong ngành văn hóa, 

thể thao, du lịch và gia đình. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số cần đa dạng về 

hình thức triển khai, nội dung đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với từng 

cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Nội dung tuyên truyền 

- 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”. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung 

vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, 

quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ 

cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số 

mang lại. 

- Thời gian triển khai: từ 01/10/2022 đến 31/10/2022. 

2. Phương thức tuyên truyền 

- Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi 

trường số (các trang mạng xã hội, trang, chuyên trang, cổng thông tin điện tử). 

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

- Hình thức:  

+ Chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, hội nghị, 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. 

+ Phát huy hiệu quả của Mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lich trong việc tuyên truyền, hướng dẫn về Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia. 
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+ Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức 

chính trị, xã hội trực thuộc Bộ VHTTDL. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai công tác 

tuyên truyền về chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia với các hình thức phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin 

- Chủ trì triển khai kế hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên 

truyền về chuyển đổi số. 

- Lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số thông qua các hội nghị, tập huấn 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

- Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả 

đánh giá hiệu quả tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp các thông 

tin liên quan về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Các trang, chuyên trang, cổng thông tin điện tử  

- Sản xuất các sản phẩm truyền thông tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số. 

- Hướng dẫn các thông tin, nội dung liên quan đến chuyển đổi số, tiếp nhận 

các góp ý về chuyển đổi số để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét trả lời. 

4. Cơ quan báo chí thuộc Bộ 

Xây dựng, duy trì chuyên mục tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số. Đảm 

bảo nội dung, tần suất đăng tải phù hợp. 

5. Đoàn Thanh niên của Bộ VHTTDL 

Phát động phong trào, sáng kiến chuyển đổi số, ra quân hỗ trợ, phổ biến, 

hướng dẫn sử dụng nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn 

vị, người dân... 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
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