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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức tuyên truyền  

chuyển đổi số năm 2023 tại xã Ia Dom  

 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân xã 

Ia Dom về chuyển đổi số năm 2023 tại xã Ia Dom. Ủy ban nhân dân xã xây dựng 

Kế hoạch về việc tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số năm 2023, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã, nhiệm vụ trọng tâm là 

phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số; gắn quá trình chuyển 

đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản 

lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền, nhằm nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính, năng lực cạnh tranh của xã Ia Dom để phục vụ tốt hơn người dân 

và doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách, kế hoạch về việc chuyển đổi 

số trên địa bàn xã, thể hiện tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, 

thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển 

kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân 

để mọi người dân tự giác, tích cực tham gia. 

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, 

đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Việc triển khai công tác chuyển đổi số phải lồng 

ghép với các chương trình, dự án và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các lực lượng vũ 

trang đóng chân trên địa bàn. 

- Việc triển khai tuyên truyền phải bảo đảm tiến độ, thời gian. Nội dung tuyên 

truyền phải cụ thể, dễ hiểu, tránh trùng lặp nội dung, đối tượng. Bám sát đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn xã. 

.- Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, khoa học, hợp lý, 

tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng 

rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số 

và xã hội số tại địa phương. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ quan nhà nước cấp trên 

về chuyển đổi số. 

- Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân xã Ia 

Dom về việc chuyển đổi số tại xã Ia Dom đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030. 

- Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia 

Dom về chuyển đổi số năm 2023 tại xã Ia Dom. 

- Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử 

dụng các dịch vụ số của cơ quan nhà nước và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.  

- Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia hằng năm; nội dung, 

kết quả thực hiện chuyển đổi số cụ thể của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Phổ biến những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp triển khai chuyển đổi số 

hiệu quả; lan tỏa những câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về 

chuyển đổi số. 

2. Hình thức tuyên truyền: Tổ chức chủ yếu thông qua hình thức phổ biến 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh của xã, pa-nô, áp-phích, 

tranh cổ động và lồng ghép tại các cuộc họp họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn thể. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Trong suốt năm 2023 

2. Địa điểm: Tại 5 thôn trong xã 

3. Thành phần tuyên truyền: Đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo phân công 

cho các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số thực hiện tuyên truyền theo kế 

hoạch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Giao công chức Tài chính - Kế toán nghiên cứu, chi trả chế độ theo quy định 

pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng - Thống kê xã 

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tuyên truyền và photo tài liệu gửi đến 

người tham gia, phối hợp với Thôn trưởng các thôn chuẩn bị hội trường để tổ chức 

tuyên truyền. 

- Thông báo đến Thôn trưởng các thôn về thời gian tổ chức tuyên truyền để 

đảm bảo người dân tham gia đầy đủ, đúng thành phần. 

2. Văn hóa - Xã hội 
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- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết 

phục vụ công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã cho nhân dân. 

- Tăng cường đăng, phát tin bài về các Chủ trương, chính sách, kế hoạch, các 

hoạt động của địa phương về việc chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử, hệ 

thống loa phát thanh của xã. 

3. Tài chính - Kế toán 

- Tham mưu, thực hiện thanh toán chế độ, chi phí phát sinh cho việc tuyên 

truyền theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học trên 

địa bàn xã 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào về 

chuyển đổi số, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đồng 

thuận, gương mẫu, tích cực tham gia hưởng ứng việc chuyển đổi số trên địa bàn xã. 

Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số năm 2023 

của UBND xã Ia Dom./  

Nơi nhận:  

- UBND huyện Ia H’Drai; 

- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- Lưu VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Quý Quân 
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