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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________  

 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo  

“Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch” 
_____________________________ 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, 

nhất là lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường công tác phối hợp, phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo bước đột phá, thống nhất từ quan điểm chỉ đạo 

đến hành động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch hợp lý và hiệu quả. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 

22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Kế hoạch 

chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Hội nghị - Hội thảo đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời 

lượng; nội dung, chương trình có trọng tâm, trọng điểm . 

- Việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, 

hiệu quả; đảm bảo khoa học, thiết thực.  

- Các ý kiến, tham luận tại Hội nghị - Hội thảo phải bảo đảm bám sát các 

chỉ đạo và phù hợp với hoạt động chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Chủ đề Hội nghị - Hội thảo  

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

2. Chương trình Hội nghị - Hội thảo 

Báo cáo viên chuẩn bị tham luận chuyên đề về công tác chuyển đổi số hiện 

nay (thuộc phạm vi quản lý), trong đó tập trung vào một số nội dung sau: 
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- Tình hình chuyển đổi số của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành hiện nay, 

gợi ý nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 

số của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới. 

- Kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các Sở, ban, 

ngành các tỉnh, thành phố. 

- Việc thực hiện chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

+ Trung tâm Công nghệ thông tin (chuẩn bị clip giới thiệu về các hệ thống 

ứng dụng CNTT hiện có, các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ đã triển 

khai trong thời gian qua);  

+ Các cơ quan chuẩn bị bài tham luận trình bày tại Hội nghị: Tổng cục Du 

lịch, Vụ Thư viện, Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam… 

- Trao đổi, thảo luận: Khách mời đặt câu hỏi gửi Ban Tổ chức, Ban Tổ chức 

tổng hợp và gửi chuyên gia trả lời. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm tạo 

bước đột phá, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch hợp lý và hiệu quả, phù hợp với tình hình hiện nay. 

3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 01 buổi (dự kiến cuối tháng 10/2022).  

- Địa điểm: thành phố Hà Nội. 

4. Thành phần tham dự 

a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

b) Đại biểu: 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ban, ngành 

Trung ương. 

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, chuyên viên chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin taị các cơ quan 

đơn vị thuộc Bộ. 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ). 

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội).  

- Đại diện Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số (Bộ Thông tin và Truyền thông). 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành trực thuộc Trung ương, địa phương. 

- Đại diện các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp về công nghệ thông tin. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và các chuyên gia. 

 (Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 120 người). 
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III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo được trích từ ngân sách sự nghiệp của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 cấp cho Trung tâm Công nghệ thông 

tin và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chủ trì tổ chức Hội nghị - Hội 

thảo, xây dựng Chương trình chi tiết, báo cáo Lãnh đạo Bộ về nội dung và các 

vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị - Hội thảo. 

2. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia Hội nghị - Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng nội dung thực hiện và 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi 

số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên 

quan chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các nội dung tại Kế 

hoạch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp 

thời phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin để giải quyết, trường hợp vượt 

thẩm quyền, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, VP, CNTT, 30. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 
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