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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM SƠN 

 
Số:          /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        

   Kim Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TT ngày 28/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ 

cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TT ngày 28/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ 

năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”, UBND huyện Kim Sơn xây Kế hoạch triển khai 

thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TT ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, công 

chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh nhằm tạo bước đột phá trong triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu 

cầu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của huyện.  

- Xác định cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ tại Đề án 146, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động 

của lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, 

từng lĩnh vực, từng địa phương.  

2. Yêu cầu  

- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ tránh trùng lắp giữa nội dung Kế hoạch 

với các chương trình, kế hoạch của tỉnh về về Xây dựng Chính quyền điện tử, 

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

- Xác định rõ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và lộ trình triển khai 

thực hiện, phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện; 

chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.  

- Khuyến khích, tận dụng, phát huy tối đa các nguồn lực xã hội để thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là tận dụng sự tham gia có trách 
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nhiệm của cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, chuyên gia chuyển đổi số và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các 

cấp, các ngành, lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để 

thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham 

gia vào quá trình chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, 

từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.  

2. Mục tiêu cụ thể  

a) Mục tiêu đến năm 2025  

- Lãnh đạo các cấp, các ngành trong các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện chuyển đối số 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Người dân được cung cấp thông tin, nâng 

cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. 

- 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ 

quan nhà nước được tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng 

số, công nghệ số.  

- 100% cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số.  

- 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử 

dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác 

trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm 

được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.  

- 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông 

giảng dạy môn Tin học có chuyên đề chuyển đổi số, công nghệ số.  

b) Mục tiêu đến năm 2030 

- 100% số người dân trong độ tuổi lao động của huyện biết đến các loại 

hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh 

vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử 

dụng dịch vụ khi có nhu cầu.  

- 100% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông 

giảng dạy môn Tin học có chuyên đề chuyển đổi số, công nghệ số.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

(Chi tiết các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại Phụ lục kèm theo).  

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với kinh phí thực 

hiện Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn 
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thông tin mạng hàng năm của huyện; Khuyến khích huy động nguồn kinh phí 

từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp 

pháp khác.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên tổng hợp, cập nhật thông 

tin, số liệu về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hoặc 

đột xuất theo yêu cầu báo cáo UBND huyện và Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh theo quy định.  

- Năm 2023, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện sơ kết tình hình triển khai thực hiện Đề án 146 trên địa bàn tỉnh, kịp 

thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch trong 

trường hợp cần thiết. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 

146 trên địa bàn huyện trong năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đảm bảo theo đúng mục tiêu, yêu cầu và 

lộ trình đề ra.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và cơ quan liên quan 

hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND huyện 

bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật 

Ngân sách và các văn bản hiện hành.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì phối hợp xây dựng và tổ chức kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên đang giảng dạy môn Tin học tại các cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học 

đến trung học cơ sở về chuyên đề chuyển đổi số, công nghệ số. 

4. Phòng Nội vụ  

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và đơn vị liên quan 

cử cán bộ, công chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyển 

đổi số do cấp trên tổ chức.  

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch, tổ chức 

đào tạo đội ngũ giáo viên chuyển đổi số, công nghệ số và mở thêm các ngành 

đào tạo hoặc cập nhật, bổ sung nội dung đào tạo về chuyển đổi số, công nghệ 

số trong các chuyên ngành đào tạo hiện có.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tổ chức triển khai Chương trình “Học 

từ làm việc thực tế” do cấp trên xây dựng.  

- Xây dựng và tố chức triển khai các nền tảng số kết nối các cơ sở đào 

tạo với các doanh nghiệp nhằm trao đối thông tin, thúc đấy học từ làm việc 
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thực tế; đào tạo và đào tạo lại kỹ năng số cho người lao động, kết nối cung 

cầu thị trường lao động. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh  

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đấy mạnh truyền 

thông, tuyên truyền về kết quả triên khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế 

hoạch để triển khai thực hiện Đề án. Chủ động viết các tin, bài, phóng sự đưa 

trên Đài Truyền thanh và Trang thông tin điện tử huyện; mở các chuyên 

trang, chuyên mục tuyên truyền trên các chương trình phát thanh về Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.   

7. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn  

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề 

án 146 tại cơ quan, đơn vị, địa phương cho cả giai đoạn và kế hoạch hàng 

năm, bảo đảm đồng bộ các nội dung kế hoạch với kế hoạch phát triên chính 

phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của cơ quan, đơn vị mình.  

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được 

phân công tại Phụ lục kèm theo.  

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch 

để triển khai thực hiện Đề án.  

- Cử cán bộ và bố trí kinh phí cho cán bộ tham gia chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số theo kế hoạch của tỉnh, huyện.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động đề xuất gửi Phòng Văn hóa và  

Thông tin tổng hợp và báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./  
 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT tỉnh NB; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT,VHTT,T.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn 
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PHỤ LỤC  

Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện 

 (Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày       /6/2022 của UBND huyện Kim Sơn) 

 

Stt Nhiệm vụ triển khai thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 
Dự kiến kết quả Ghi chú 

1 

Chủ trì, phối hợp tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn và chuyển đổi 

số cho cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn huyện. 

Phòng VH&TT 

Các cơ quan,  

đơn vị liên quan 

 

2022-2025 

Tổ chức các lớp 

bồi dưỡng, tập 

huấn. 

Kế hoạch số 

48/KH-UBND 

ngày 03/3/2022 

2 

Chủ trì, phối hợp tổ chức các 

lớp bồi dưỡng tập huấn về 

chuyển đổi số, công nghệ số 

cho đội ngũ là cán bộ lãnh đạo 

quản lý, cán bộ làm công tác 

tham mưu chuyển đổi số trong 

các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn huyện. 

Phòng VH&TT 

Các cơ quan,  

đơn vị liên quan 

 

2022-2025 

Tổ chức các lớp 

bồi dưỡng tập 

huấn về chuyển 

đổi số, công nghệ 

số 

Kế hoạch số 

48/KH-UBND 

ngày 03/3/2022 

3 

Xây dựng, thiết lập và duy trì 

thường xuyên các chuyên mục, 

chuyên trang về chuyển đổi số 

trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; đưa tin, đặt bài, viết 

bài về chuyển đổi số trên trang 

thông tin điện tử, mạng nội bộ 

của các cơ quan, tổ chức nhà 

nước. 

Trung tâm VH-

TT&TT huyện 

Phòng VH&TT; 

Các cơ quan, 

 đơn vị liên quan 

2022-2025 

Xây dựng, thiết 

lập và duy trì các 

chuyên mục, 

chuyên trang về 

chuyển đổi số 

Kế hoạch số 

48/KH-UBND 

ngày 03/3/2022 
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4 

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 

về chuyển đổi số, báo chí viết 

về chuyển đổi số và chương 

trình chuyển đổi số quốc gia. 

Phòng Tư pháp 

Phòng VH&TT; 

Trung tâm VH-

TT&TT huyện; 

các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2022-2025 

Tổ chức các cuộc 

thi tìm hiểu về 

chuyển đổi số 

 

5 

Sản xuất các nội dung tin, bài, 

ảnh, video, clip tạo xu thế về 

chuyển đổi số để đăng, phát 

trên các kênh, nền tảng khác 

nhau và trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

Trung tâm VH-

TT&TT huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 
2022-2025 

Sản xuất các 

chương trình, 

phim tài liệu về 

chuyển đổi số 

Kế hoạch số 

48/KH-UBND 

ngày 03/3/2022 

6 

Phổ cập kiến thức, kỹ năng cho 

nhân dân trong huyện qua các 

nền tảng số. 

Các cơ quan, 

đơn vị 
Phòng VH&TT 2022-2025 

Phổ cập kiến thức, 

kỹ năng cho nhân 

dân trong huyện 
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