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Thực hiện Kế hoạch số 2351/KH, ngày 14 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cao 

Bằng triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:  

I. CHỦ ĐỀ 

“Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho 

người dân”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập 

trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc 

đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ 

cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số 

mang lại. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 

a) Nội dung tuyên truyền  

- Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-

TTg, ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT, ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 

22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại các cơ quan, đơn vị.  

- Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số 

gồm các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sàn thương mại điện tử (Postmart, 

Voso, Lazada, Shopee, Tiki…); vận động cán bộ, công nhân, viên chức đặt mua 

các sản phẩm của tỉnh Cao Bằng cũng như đặt mua sản phẩm của các tỉnh bạn trên 

sàn thương mại điện tử. 
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b) Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở; trong các cuộc họp cơ quan, 

đơn vị; tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt đồng tuyên truyền về ngành nông 

nghiệp của các cơ quan, đơn vị. 

2. Tổ chức phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, hỗ trợ người dân cài 

đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; đăng ký sử dụng dịch vụ dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng dẫn người dân 

đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; kỹ năng sử dụng nền tảng, 

các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử như đóng gói, hoàn thiện đơn vận, 

chụp ảnh, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số; hướng 

dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến... 

b) Thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử. Phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị vận động, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, các 

hộ sản xuất kinh doanh tích cực đăng ký tham gia bán hàng trên các sàn thương 

mại điện tử uy tín trong và ngoài nước (Postmart, Voso, Lazada, Shopee, Tiki…); 

tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. 

c) Thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Giới 

thiệu cho khách hàng thăm quan, trải nghiệm giải pháp chuyển đổi số; Khuyến mãi 

đối với khách hàng mua các giải pháp chuyển đổi số; Tổ chức phát động một số cơ 

chế, chính sách khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ số do doanh nghiệp cung cấp. 

d) Cử lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin tham gia 

Hội thảo an toàn thông tin trong Chuyển đổi số và diễn tập thực chiến ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức. 

đ) Thúc đẩy sử dụng ngân hàng số. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về các lợi 

ích, tiện ích và tính an toàn khi sử dụng ngân hàng số tới khách hàng và các tầng 

lớp nhân dân. Khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 

số như: tặng các mã giảm giá khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách quét 

mã trên ứng dụng ngân hàng số; tích điểm khách hàng thân thiết khi có giao dịch 

thanh toán trên ứng dụng số… 

e) Thúc đẩy chuyển đổi số trong Hợp tác xã. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ quản lý hợp tác xã và thành viên 

trong Liên minh Hợp tác xã; Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã trong việc phát triển chợ 

sản phẩm trực tuyến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

 - Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch của 

UBND tỉnh; xây dựng công văn hướng dẫn triển khai Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

- Đôn đốc các đơn vị tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia trên môi trường số, trên trang thông tin điện tử của Sở. 

- Tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 báo cáo đúng thời gian theo quy định. 

2. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của công văn này theo chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị; Phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg 

ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, 

tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với thực tế 

của đơn vị. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Nhận được công văn này đề nghị các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai 

thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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