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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND Tỉnh về 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên; Công văn số 1120/STTTT-CNTT ngày 27/9/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng kế hoạch hành động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Tuyên truyền các chủ trương của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về tầm quan 

trọng của việc chuyển đổi số; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng, đặt trọng tâm vào Chuyển đổi số trong đơn vị góp phần xây 

dựng hệ thống CNTT hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả. 

3. Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện 

tử; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định. Nâng cao 

hiệu quả sử dụng trên phần mềm dùng chung của Tỉnh. Đối với phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành công việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử, chuyển lãnh 

đạo ký số… Ứng dụng chữ ký số của 100% lãnh đạo dần tiến tới các công chức 

chuyên môn. 

4. Hướng dẫn công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các 

quy định về bảo mật thông tin trong quản lý nhà nước, an toàn thông tin mạng của 

các hệ thống quản lý. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo 

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.  

II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC: 

1. Thời gian: Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022 được tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 

31/10/2022. 

2. Nội dung: 

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: “Chuyển đổi số giải 

quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Ban 

Quản lý Khu kinh tế hưởng ứng một số hoạt động sau: 



2 
 

- Quán triệt nhận thức chuyển đổi số cho công chức, viên chức và người lao 

động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị; 

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

trường số, trang thông tin điện tử của đơn vị; 

 - Các văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước); 

- Tất cả công chức, viên chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai 

ứng dụng văn bản điện tử trên phần mềm quản lý và điều hành; sử dụng có hiệu 

quả hộp thư điện tử công vụ; 

- 100% tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông 

qua Trục liên thông văn bản Tỉnh phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 

- Tích hợp, kết nối đảm bảo cập nhật các dịch vụ công được cung cấp trực 

tuyến mức độ 3,4 trên Trang dịch vụ công tỉnh; 

- Tổ chức tuyên truyền, tăng cường hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh và đơn vị;  

- Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù 

hợp với quy định; 

- Tham dự Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của tỉnh Phú Yên 

(10/10/2022). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Căn cứ Kế hoạch này, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban chủ động phối hợp trong quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.  

2. Văn phòng Ban chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, 

triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; kịp thời tham 

mưu đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Ban; tổng hợp báo cáo kết quả về UBND Tỉnh và 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

10/10/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Yên (b/c); 

- Sở Thông tin và Tuyền thông (b/c); 

- Trưởng BQLKKT; 

- Các PTB BQLKKT; 

- Các Phòng, ban, trung tâm; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT; Sg. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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