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Số:         /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông ngày 

Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

 

Trần Quý Kiên 

  



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày       tháng      năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

I. MỤC ĐÍCH 

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động 

(gọi tắt là CB, CC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ý nghĩa, vai trò, tầm quan 

trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi 

số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, 

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy thực hiện 

chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường.  

Tăng cường nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia 10/10 theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi 

số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030.  

Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin; thúc 

đẩy sự tham gia vào cuộc của CB, CC hành động đồng bộ nhằm hướng tới các 

ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, 

gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; hướng tới bảo 

đảm sự thành công của chuyển đổi số. 

II. YÊU CẦU 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu, bám sát đường lối, chủ 

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

giải pháp về chuyến đối số của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

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

đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả. 

Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai đa dạng, linh hoạt, khoa 

học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyên có sức 

lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ 

quan, đơn vị, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 
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III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH 

1. Nội dung tuyên truyền 

a. Thông tin tuyên truyền: tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan 

trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ 

số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ 

thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực 

hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ngành 

tài nguyên môi trường. 

b. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng chính quyền số. 

c. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành 

công điển hình về chuyển đổi số. 

d. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển 

đổi số ngành tài nguyên môi trường. 

đ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ tích cực tham gia các sáng 

kiến số; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, 

hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia Cổng thông 

tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ http://dx.gov.vn/. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

a) Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia 10/10;  

Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu đơn 

vị đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng chính quyền số và các vấn đề có liên quan trong công cuộc chuyển đổi số 

của cơ quan, đơn vị; Phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi 

số của cơ quan, đơn vị; 

Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin, khái 

niệm cơ bản về chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự 

cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong các buổi họp giao ban, định kỳ của cơ 

quan, đơn vị; 

Lựa chọn các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả nhằm hình thành 

cộng đồng công dân số và văn hóa số; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt 

http://dx.gov.vn/
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động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số; Thông tin về các cơ chế, 

chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số 

và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyến đổi số; các giải pháp 

phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển 

đổi số ngành tài nguyên và môi trường;  

Tuyên truyền, hướng dẫn CB, CC nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, 

dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên 

mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích 

cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả 

các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin. 

Thông tin, chia sẻ, phố biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành 

công điển hình về chuyến đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về 

chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có 

liên quan trong công tác chuyển đổi số của ngành tài nguyên và môi trường. 

b) Hình thức tuyên truyền: 

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về chuyển đổi số đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong cơ 

quan, đơn vị, bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như:  

Tuyên truyền trên Chuyên trang Chuyển đổi số Tài nguyên và Môi trường; 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trang/cổng thông tin 

điện tử các đơn vị trực thuộc Bộ; bản tin chuyên ngành, … 

Triển khai thực hiện Tuyên truyền về Chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia lồng ghép vào các hội nghị, hội thảo, cuộc họp của cơ quan, sinh hoạt 

tổ chức đoàn thể.  

Ngoài ra, tuỳ thuộc tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện tuyên truyền 

về Chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo  quy định.  

c) Thời gian thực hiện: từ ngày 01 đến 10/10/2022 

d) Kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức các hoạt động của Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ trì triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước 

hàng năm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường:  

Là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Ngày 

Chuyển đổi số 10/10. 
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Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các nội dung về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Chuyển đổi số trong ngành tài 

nguyên và môi trường.  

Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong 

quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số. 

2. Văn Phòng Bộ 

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các nội dung tại Quyết định này trên 

chuyên trang Chuyển đổi số tài nguyên và môi trường; Cổng thông tin điện tử Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Tăng cường tin, bài về chuyển đổi số. Duy trì và nâng cao chất lượng các 

chuyên mục tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số và chuyển 

đổi số ngành tài nguyên và môi trường trên chuyên trang Chuyển đổi số tài nguyên 

môi trường; 

3. Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung 

tâm truyền thông tài nguyên và môi trường;  

Chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến Thông điệp của Thủ tướng Chính 

phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; tăng cường tin, bài tuyên truyền về Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số và chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi 

trường trên báo, tạp chí tài nguyên và môi trường; 

4. Trung tâm truyên thông tài nguyên và môi trường 

Nghiên cứu, đề xuất và chủ trì tổ chức hoạt động cộng đồng phù hợp với tinh 

thần Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trong thời gian từ 1-10/10/2022 

Tăng cường tin, bài tuyên truyền, tổ chức lan tỏa, phổ biến thông điệp Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia; thực hiện tài liệu, ẩn phẩm, video clip tuyên truyền về hoạt 

động chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; 

5. Các đơn vị trực thuộc Bộ 

Tổ chức, triển khai kế hoạch, thực hiện hoạt động phổ biến, tuyên truyền 

rộng rãi về Chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số theo các nội dung tại Quyết định 

này./. 
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