UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vân Hồ, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Số: 162/KH-UBND

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022
và Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn huyện Vân Hồ
Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 04/6/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 và
Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa
bàn tỉnh Sơn La.
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết
định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 và Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày
01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. 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 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 và bảo vệ, hỗ
trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.
2. Xác định cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ được giao tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 04/6/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La 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 trên địa bàn huyện.
II. NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan
về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an ninh
mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng
tới Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.
2. 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, bài về
chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử của huyện.
3. Triển khai đầy đủ các quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương,
của tỉnh về bảo vệ, giáo dục và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi
trường mạng, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm.
III. NHIỆM VỤ

(Chi tiết Phụ lục nhiệm vụ kèm theo)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã
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được cấp hàng năm hoặc các nguồn kinh phí khác (nếu có).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã triển khai quán triệt tuyên truyền
tới toàn thể các tổ chức, cá nhân liên quan về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo
đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông
tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số quốc
gia; tuyên truyền đầy đủ các quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương, của
tỉnh về bảo vệ, giáo dục và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường
mạng, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm.
- Duy trì thường xuyên các chuyên mục chuyển đổi số trên cổng thông tin
điện tử huyện.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ và hỗ trợ
trẻ mầm non, học sinh tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng
trong dạy học nội khóa và các hoạt động ngoài giờ chính khóa theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ, học sinh trong quá
trình dạy học trực tuyến; giáo dục kiến thức, kĩ năng sử dụng internet, mạng xã
hội đảm bảo an toàn khi tham gia dạy học trực tuyến; kỹ năng phòng, tránh các
nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra đối với thầy cô giáo, trẻ mầm non, học
sinh và phụ huynh trong dạy học trực tuyến.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp kỹ thuật tại
trường học nhằm giám sát, chặn lọc truy cập các nội dung vi phạm pháp luật,
các nội dung không phù hợp với trẻ mầm non, học sinh.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, truyền thông
nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội lành mạnh, an toàn cho học sinh.
3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại
chúng về các quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ,
giáo dục và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng; tuyên
truyền việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an
ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.
- Tiếp nhận và tiếp sóng các chương trình, phim tài liệu, bài hát, trao đổi,
đối thoại chuyên đề, chuyên sâu về chuyển đổi số trên hệ thống phát thanh,
truyền hình tỉnh; phối hợp đưa các các nội dung tin, bài, ảnh, video, clip về
chuyển đổi số để đăng, phát trên các kênh, nền tảng khác nhau và trên các
phương tiện thông tin đại chúng
4. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã
- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức triển khai thực
hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương cho cả giai đoạn và hàng năm, bảo đảm
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đồng bộ các nội dung với kế hoạch phát triển 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.
- Chỉ đạo các bản, tiểu khu triển khai thực hiện tuyên truyền với các hình
thức đa dạng, phong phú phù hợp với thực tế tại địa phương về công tác bảo vệ,
giáo dục và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng; tuyên
truyền mục đích, ý nghĩa việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ
số, chuyển đổi số quốc gia.
Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg và
Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Như Tổ chức thực hiện;
- Lưu: VT, VHTT (30b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Hải
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PHỤ LỤC
Nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La
(kèm theo Kế hoạch số: 162/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Vân Hồ)
STT

1

2

3

Nhiệm vụ
Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức,
cá nhân liên quan về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu
quả, an toàn thông tin, an ninh mạng trong ứng dụng công nghệ
thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số,
chuyển đổi số quốc gia
Tham mưu lập danh sách cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên Công nghệ thông
tin để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phổ cập chuyển đổi số, công
nghệ số, kỹ năng số
Tham mưu cử cán bộ, công chức tham gia chương trình đào tạo chuyên
gia chuyển đổi số và các hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi
số quốc gia theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian
hoàn thành

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

Năm 2022

Phòng Giáo dục và
Đào tạo

Các trường học trên
địa bàn huyện

2022-2025

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

2022-2025

Phòng Giáo dục và
Đào tạo

Các trường học trên
địa bàn huyện

2022-2025
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Triển khai các ứng dụng, nền tảng số phục vụ quản trị trường học
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Tham mưu cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo, đào tạo lại, đào
tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn và chuyển đổi số cho cán bộ, công
chức, viên chức trên địa bàn

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

2022-2025
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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,
viết bài về chuyển đổi số đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện

Trung tâm Truyền
thông Văn hóa;
Phòng Văn hóa và
thông tin

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

2022-2025
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Triển khai mạng lưới hệ thống thư viện điện tử, các nền tảng tài
nguyên giáo dục mở; thí điểm xây dựng và triển khai chương trình

Phòng Giáo dục và
Đào tạo

Các trường học trên
địa bàn huyện

2022-2025
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sách giáo khoa mở cho phép học sinh
Tham mưu cử cán bộ tham gia tập huấn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật
8
ATTT và CNTT; mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia
Tiếp nhận và tiếp sóng các chương trình, phim tài liệu, bài hát, trao
đổi, đối thoại chuyên đề, chuyên sâu về chuyển đổi số trên hệ thống
9 phát thanh, truyền hình tỉnh; phối hợp đưa các các nội dung tin, bài,
ảnh, video, clip về chuyển đổi số để đăng, phát trên các kênh, nền tảng
khác nhau và trên các phương tiện thông tin đại chúng
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai đầy đủ các quy định, cơ chế,
chính sách của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ, giáo dục và hỗ trợ trẻ
10
em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, trong đó lấy trẻ em
làm trung tâm.
Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiền thông tin đại
chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội, gia đình,
nhà trường trong thực hiện lồng ghép chương trình bảo vệ và hỗ trợ
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trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng với các
chương trình hành động vì trẻ em, các chương trình bảo vệ trẻ em và
quyền trẻ em trên địa bàn huyện

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

2022-2025

Trung tâm Truyền
thông - Văn hóa

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

2022-2025

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

2022-2025

Trung tâm Truyền
thông - Văn hóa

Các cơ quan, đơn
vị; UBND các xã

2022-2025

