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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử,  

Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về 

Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, khái niệm 

cơ bản, 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. Đồng 

thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Sở, qua đó tích cực tham 

gia thực hiện thành công xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

- Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông 

tin cơ sở và ưu thế của công nghệ số bảo đảm thông tin, tuyên truyền kịp thời, phù 

hợp; phổ biến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, 

tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong việc tham gia xây dựng Chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số. 

2. Yêu cầu 

  Các biện pháp tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, kịp thời, chất lượng, 

thiết thực, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng để 

các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần thay đổi nhận thức, 

hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở, tích 

cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 
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II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN 

             1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham 

gia xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; phát triển chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số qua các phương tiện thông tin và trên Trang thông 

tin điện tử của Sở 

             - Tiếp tục nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực 

thuộc Sở (nếu có) để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở về các mục tiêu, nội dung, nhiệm 

vụ, giải pháp của Trung ương, của tỉnh và của Sở trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

             - Đăng tải các nội dung tin bài, ảnh; cập nhật, xây dựng các nội dung tin 

bài, video về Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên 

Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở (nếu có).  

             - Tích cực tham gia các Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số 

trên mạng Internet tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở. 

             - Tham gia các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng viết tin bài phục 

vụ công tác thông tin tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin. 

             - Tham gia các cuộc thi báo chí viết về đề tài xây dựng chính quyền điện 

tử và chuyển đổi số; tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích trong 

công tác xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; phát triển chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số. 

            2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản 

bảo đảm an toàn, an ninh thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở 

            Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, 

an ninh thông tin theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ 

mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; chú trọng áp dụng với các khu vực 

có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm 

phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng. 

(Kèm theo Phụ lục nhiệm vụ tuyên truyền về chuyển đổi số) 

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Đợt 1 (từ năm 2021 đến hết năm 2022) 

             - Tập trung thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tầm quan trọng, 

lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại; các mục tiêu, 

nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng Chính quyền điện tử, 
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Chuyển đổi số; các Nghị quyết, Chiến lược, Quyết định, Chương trình hành động, 

Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và các địa phương về xây dựng Chính quyền 

điện tử và Chuyển đổi số. 

            - Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu thường xuyên, sâu rộng 

những mô hình chuyển đổi số; các bước tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi 

số và hiệu quả bước đầu trong xây dựng phát triển Chính quyền điện tử và Chuyển 

đổi số ở một số lĩnh vực nông nghiệp. 

2. Đợt 2 (từ năm 2023 đến hết năm 2025) 

             - Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, 

Chiến lược, Quyết định, Chương trình hành động, Kế hoạch của Trung ương, của 

tỉnh, của Sở về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và các văn bản, 

chính sách mới có liên quan. 

             - Tiếp tục thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các bước tổ chức triển khai 

thực hiện chuyển đổi số; tuyên truyền sâu rộng các giải pháp, cách làm hay, sáng 

tạo trong công tác phát triển chính quyền điện tử; xây dựng chính quyền số, kinh 

tế số và xã hội số. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện, hoàn thành các 

hệ thống nền tảng phát triển chính quyền điện tử; hình thành chính quyền số, hoàn 

thành các nền tảng cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; nhất là tiến 

trình chuyển đổi số ở lĩnh vực nông nghiệp. 

            - Tập trung tuyên truyền những kết quả triển khai, thực hiện xây dựng 

Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số; những hiệu quả, lợi ích và những đổi thay 

từ chuyển đổi số mang lại; tuyên truyền biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân điển hình trong việc tham gia xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. 

3. Đợt 3 (từ năm 2026 đến 2030) 

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nội dung các văn bản, chính 

sách mới về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của Trung ương, của 

tỉnh, của Sở. 

             - Tiếp tục tuyên truyền những kết quả triển khai, thực hiện chuyển đổi số 

một cách toàn diện; kết quả công tác chuyển đổi số ở lĩnh vực nông nghiệp, góp 

phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững; việc thử nghiệm 

các công nghệ và mô hình mới trong chuyển đổi số; việc đổi mới căn bản, toàn 

diện hoạt động quản lý, điều hành của Sở thông qua chuyển đổi số; hình thành và 

phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp và nhu cầu đời sống người dân. 

IV. KINH PHÍ 

             Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm: Ngân sách Nhà nước theo quy định 

phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; lồng ghép kinh phí từ các chương trình, 

dự án kế hoạch khác có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở 

             - Căn cứ Kế hoạch này và các Văn bản chỉ đạo của Sở chủ động xây dựng 

Kế hoạch hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức triển 

khai thực hiện tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm và hành động trong xây dựng Chính quyền  điện tử, 

Chuyển đổi số tại đơn vị. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện các nội dung tuyên 

truyền trong Kế hoạch về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số. Tổ chức 

đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch tại đơn vị. 

2. Văn phòng Sở 

             Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở có Trang Thông tin điện tử: Xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Chính quyền điện tử, 

Chuyển đổi số. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện Kế hoạch. Định kỳ trước 05/11 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện của đơn 

vị về Sở (qua Văn phòng Sở) để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin Truyền thông (để tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP 
          TTHC 

GIÁM ĐỐC 

 

    

  

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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PHỤ LỤC 
NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN NĂM 2025, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-SNN ngày            tháng  năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 

Biên tập, xuất bản các tài liệu, ấn phẩm, tờ rời, tờ gấp, pano, áp phích... 

phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về Chính quyền điện tử, Chuyển 

đổi số và phổ biến, nâng cao nhận thức, các kỹ năng cơ bản bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin trong toàn Sở 

Văn phòng Sở  Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

2 

Tham gia các Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng 

Internet để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong toàn Sở. 

Văn phòng Sở 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

3 

Tham gia các cuộc thi báo chí viết về đề tài dựng chính quyền điện tử và 

chuyển đổi số; tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích 

trong công tác xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; phát triển 

chính quyền số - kinh tế số và xã hội số. 

Văn phòng Sở 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

4 Tuyên truyền các nội dung về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi 

số trên Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở (nếu có). 
Văn phòng Sở 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

5 
Tham gia lớp tập huấn kỹ năng viết tin bài phục vụ công tác thông tin tuyên 

truyền cho cán bộ phụ trách công tác thông tin. 
Văn phòng Sở 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

6 

Xây dựng các nội dung tin bài, ảnh, video tuyên truyền về xây dựng Chính 

quyền điện tử, Chuyển đổi số để đăng, phát trên Trang thông tin điện tử 

của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở (nếu có). 

Văn phòng Sở 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

7 

Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở (nếu 

có) để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động về Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số. 

Văn phòng Sở 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

8 

Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử của Sở 

và các đơn vị trực thuộc Sở (nếu có): Mỗi tháng 01 chuyên mục, thực hiện 

các tin, bài, ảnh tuyên truyền thường kỳ, nhân các sự kiện. 

Văn phòng Sở 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

9 

Tham gia các đợt phát động sáng tác ảnh, tranh cổ động, thơ ca, truyện 

ngắn… tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số. 

Văn phòng Sở 
  Các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ      

quan có liên quan. 
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