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Tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số 
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__________________

Căn cứ Kế hoạch số 500/KH-SGDĐT ngày 24/02/2022 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Long An về tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền 
số và bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành Giáo dục và Đào tạo  năm 2022; 

Thực hiện công văn số 795/UBND-VHXH ngày 01/3/2022 của UBND 
huyện Cần Giuộc về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tuyên truyền 
chuyển đổi số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng và Kế hoạch 
số 850/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện Cần Giuộc về Tuyên 
truyền về Chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông 
tin mạng năm 2022; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 
về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 
ngành Giáo dục và Đào tạo  năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, học sinh của ngành về mục đích, ý nghĩa, 
tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an 
toàn thông tin mạng, phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Thu hút được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp để chủ động, 
tích cực truy cập, tham gia khai thác sử dụng các hệ thống ứng dụng, dịch vụ 
công trực tuyến phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phát huy 
hiệu quả các hệ thống đã xây dựng, cải thiện xếp hạng các chỉ số chuyển đổi số, 
phát triển đô thị thông minh (giáo dục thông minh), chỉ số năng lực cạnh tranh 
(PCI), chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách 
hành chính (PAR).

2. Yêu cầu
- Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn của 

Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an 
toàn thông tin mạng, phát triển đô thị thông minh (giáo dục thông minh); các hệ 
thống ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân và doanh 
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nghiệp.
- Tuyên truyền rộng rãi, phong phú về nội dung, bằng nhiều hình thức phù 

hợp với từng đối tượng tuyên truyền, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 
tránh bệnh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, học sinh của ngành giáo dục Cần Giuộc.
2. Nội dung tuyên truyền:
- Quán triệt nội dung của các văn bản pháp luật, nghị quyết, chương trình, 

kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, 
Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm 
an toàn thông tin mạng, phát triển đô thị thông minh (giáo dục thông minh) 
trọng tâm là các văn bản tại Phụ lục I (đính kèm).

- Tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo 
đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước.

- Tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức quan 
tâm nghiên cứu, am hiểu, tích cực khai thác và chủ động hướng dẫn người dân 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh, huyện các ứng dụng dịch 
vụ công trực tuyến của ngành giáo dục như: tuyển  sinh đầu cấp trực tuyến, 
thanh toán các khoản thu không dùng tiền mặt trong nhà trường,… . Giới thiệu, 
hướng dẫn sử dụng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, cổng dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh, hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách đăng ký giải 
quyết hồ sơ hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành biết và hiểu rõ quy trình nộp hồ sơ 
trực tuyến để thực hiện và giới thiệu cho người dân thực hiện. Đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức của ngành khi thực hiện thủ tục hành 
chính phải thực hiện qua Cổng dịch vụ công của tỉnh để nâng tỷ lệ giải quyết hồ 
sơ trực tuyến của tỉnh,của ngành góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính 
của tỉnh, của ngành, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia 
môi trường mạng an toàn.

- Giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu, cách làm 
hiệu quả, thiết thực.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục tiêu, vai trò quan trọng của 
phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp trong 
phát triển kinh tế của tỉnh; tích cực sử dụng các sản phẩm “Make in Viet Nam” 
của doanh nghiệp công nghệ số.

- Phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông 
tin mạng trong cơ quan; những nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng điện 
thoại thông minh, máy tính và mạng internet; hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để 
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bảo vệ an toàn cho điện thoại, máy tính; kỹ năng sử dụng email an toàn; bảo vệ 
mật khẩu, thông tin cá nhân; nhận biết các hình thức, phương pháp tấn công, lừa 
đảo.

- Giới thiệu chức năng và lợi ích của các trang thông tin điện tử, hệ thống 
ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho ngành, đặc biệt là các hệ thống 
sau:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn); Cổng dịch 
vụ công của tỉnh (https://dichvucong.longan.gov.vn).

+ Cổng dữ liệu quốc gia (https://data.gov.vn); Cổng dữ liệu mở của tỉnh 
(https://data.longan.gov.vn).

+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://www.longan.gov.vn); Trang 
thông tin điện tử của ngành (https://longan.gov.vn ), của Bộ GD&ĐT 
(https://moet.edu.vn).

+ Kênh Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Long An”.
+ Các kênh tương tác tác trực tuyến với người dân, doanh nghiệp: Hệ 

thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân 
(http://nguoidan.chinhphu.vn); chức năng Hỏi đáp, góp ý trên Cổng thông tin 
điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Hệ thống giao lưu trực 
tuyến của tỉnh (http://gltt.longan.gov.vn).

+ Các nền tảng số, đặc biệt là các nền tảng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp: Nền tảng xã hội số - công dân số, Nền tảng học trực tuyến mở về kỹ 
năng số - MOOCs (tuyên truyền sau khi vận hành chính thức), nền tảng quản lý 
tiêm chủng…

+ Các kênh hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp như: Cổng thông tin điện 
tử quốc gia về chuyển đổi số (tuyên truyền khi Cổng được vận hành chính thức).

+ Các ứng dụng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: PC-Covid, Sổ 
sức khỏe điện tử.

+ Các ứng dụng chuyên ngành khác.
3. Thời gian thực hiện: Tuyên truyền thường xuyên trong năm.
4. Hình thức thực hiện:
- Cơ quan Phòng GD&ĐT, trường học trực thuộc lựa chọn hình thức 

tuyên truyền phù hợp, hiệu quả thông qua sinh hoạt đầu tuần, tổ chức hội nghị, 
hội thảo, sinh hoạt ngoài giờ, sinh hoạt đoàn thể,… 

- Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của đơn vị.
- Tuyên truyền gắn với công tác dạy và học tại các trường học và cơ sở 

bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.longan.gov.vn/
https://data.gov.vn/
https://data.longan.gov.vn/
https://www.longan.gov.vn/
https://longan.gov.vn/
https://moet.edu.vn/
http://nguoidan.chinhphu.vn/
http://gltt.longan.gov.vn/
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- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, báo cáo 
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện,  kết quả thực hiện trước 01/12/2022.

- Thực hiện tuyên truyền các nội dung chuyển đổi số, phát triển Chính 
quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Trên trang thông tin điện tử của 
Phòng GD&ĐT.

- Chủ trì, tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo để phối hợp với các đơn vị 
liên quan triển khai đảm bảo 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục 
kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

2. Các trường học trực thuộc
- Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền về 

chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 
năm 2022 của đơn vị; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại 
Phụ lục II của kế hoạch này.

- Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, huyện và sử dụng 
dịch vụ bưu chính công ích nhất là các thủ tục: chuyển trường, cấp bản sao văn 
bằng chứng chỉ,….

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về Phòng  GD&ĐT (Ông Bùi 
Văn Tùng phụ trách) trước ngày 16/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT, 
UBND huyện.

Căn cứ kế hoạch này, các thành viên Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các 
trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Phòng GD&ĐT để xem xét, 
chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo);
- Phòng Văn hóa – Thông tin;
- TP, các PTP;
- Các CV; 
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thành Công 
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Phụ lục I
CÁC VĂN BẢN CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-PGDĐT  ngày      /  3 /2022 của Phòng GD&ĐT)
___________________

TT Văn bản
I Văn bản Trung ương
1. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
2. Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền 

vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
3. Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”
4. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam
5. Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”
6. Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em 

tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”
7. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8. Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác 

định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
9. Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
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II Văn bản cấp tỉnh
10. Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030
11. Chương trình số 3288/CTr-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12. Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Long An 

2.0.
13. Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh 

trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
14. Quyết định số 11434/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch Thí điểm chuyển đổi số cho các 

xã trên địa bàn tỉnh năm 2021 – 2022
15. Quyết định số 13079/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh 

tỉnh Long An (phiên bản 1.0)
16. Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
17. Kế hoạch số 3136/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin 

trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
18. Kế hoạch số 3414/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022
19. Kế hoạch 3095/KH-SGDĐT ngày 16/11/2021 của Sở GD&ĐT về việc Thực hiện Chương trình 3288/CTr-UBND ngày 

08/10/2021 của UBND tỉnh 

20. Kế hoạch 4280/KH-SGDĐT ngày 29/12/2021 của Sở GD&ĐT về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông 
tin mạng của ngành giáo dục và đào tạo Long An năm 2022 

21. Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh  Long An về Tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển 
Chính  quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022.
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III Văn bản  huyện
1. Kế hoạch số 6787/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Cần Giuộc giai 
đoạn 2021-2025

2. Kế hoạch số 6788/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về phát triển doanh nghiệp công nghệ số huyện Cần 
Giuộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

3. Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Cần Giuộc giai đoạn 2021-
2025

4. Kế hoạch số 4683/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND huyện về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông 
tin trên địa bàn huyện Cần Giuộc giai đoạn 2021-2025

5. Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số huyện Cần Giuộc đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030

6. Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 
01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
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Phụ lục II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-PGDĐT  ngày    /3 /2022 của Phòng GD&ĐT)
___________________

STT Nhiệm vụ, công việc Đơn vị chủ 
trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
triển khai Ghi chú

1

Tuyên truyền thông qua sinh hoạt đầu 
tuần, tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên 
truyền, ứng dụng nội bộ của ngành, cơ 
quan...

Toàn ngành 
giáo dục

Thường 
xuyên

2

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền, phổ 
biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ 
năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin 
mạng.

Phòng 
GDĐT, các 

trường Toàn ngành Quý I - 
Quý IV

3

Duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” trên 
Trang thông tin của Phòng GD&ĐT; 
thường xuyên đăng tải bài viết, bản tin về 
chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế 
số, xã hội số, đảm bảo an toàn thông tin 
mạng tại chuyên mục này.

Phòng 
GDĐT, các 

trường Thường 
xuyên

- Mỗi tháng đăng tải ít nhất 1 bài 
viết/bản tin tại chuyên mục này
- Nghiên cứu đăng tải thông tin 
dưới dạng Infographic (dạng 
hình ảnh, thiết kế đồ họa).

4

Tạo chuyên mục/banner “Chuyển đổi số” 
trên trang thông tin điện tử của đơn vị; 
thường xuyên đăng tải bài viết, bản tin 
tại chuyên mục này.

Phòng GDĐT, 
các trường

Quý I - 
Quý IV

- Mỗi tháng đăng tải ít nhất 1 bài 
viết/bản tin tại chuyên mục này
- Nghiên cứu đăng tải thông tin 
dưới dạng Infographic (dạng 
hình ảnh, thiết kế đồ họa).
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STT Nhiệm vụ, công việc Đơn vị chủ 
trì

Đơn vị 
phối hợp

Thời gian 
triển khai Ghi chú

5

Triển khai đảm bảo 100% trường tiểu 
học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng 
trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến 
thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để 
tham gia môi trường mạng an toàn.

Phòng GDĐT, 
các trường Toàn ngành Quý I - 

Quý IV

6 
Thực hiện các phần mềm quản lý thi đua, 
tuyển sinh đầu cấp, quản lý văn bằng, 
kiểm định chất lượng giáo dục, ….

Phòng GDĐT, 
các trường Toàn ngành Quý I - 

Quý IV
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