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QUYẾT ĐỊNH 

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 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg 

ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (sau đây 

gọi tắt là Kế hoạch). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm 

vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; kịp 

thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ, xử lý. 

2. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các hội, hiệp hội nghề 

nghiệp; các doanh nghiệp công nghệ số tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia trên cơ sở tham khảo Kế hoạch đã nêu tại Điều 1. 

3. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số của bộ, 

ngành, địa phương, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành, 

địa phương. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết 

thực, hiệu quả và tiết kiệm. 



Đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa chọn Ngày Chuyển đổi số riêng lấy Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia làm Ngày Chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương. 

4. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các 

cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; đưa các thông tin, tin tức về Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia đến người dân trong và ngoài nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Các thành viên UBQG về CĐS và Tổ công tác; 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng; 
- Bộ TTTT: Các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng 

TTĐT Bộ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Đoàn TNCS HCM; 
- Các hội, hiệp hội nghề nghiệp; 

- Các doanh nghiệp công nghệ số; 

- Lưu: VT, THH (3b). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

  

PHỤ LỤC 

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 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông) 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng 

là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, 

đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy 

động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 

22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia. 

Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và truyền thông. Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa như sau: 



Thứ nhất, Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân 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. 

Thứ hai, với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi 

số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống 

tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm 

được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Thứ ba, Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương 

thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát 

triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm 

mới cho những việc hiện tại. 

II. TINH THẦN CHUNG 

Các hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia mang một tinh thần chung là đổi mới 

sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức. 

III. CHỦ ĐỀ NĂM 2022 

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề 

của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 

Theo đó, 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. 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2022 

1. Các hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai 

1.1. Cục Tin học chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế dự thảo Thông điệp của Thủ tướng 

Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt để 

trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9/2022. 

1.2. Cục Tin học hóa chủ trì tổ chức sáng tác và công bố bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia năm 2022, bao gồm hình ảnh, âm thanh, đồ họa, phim ngắn và các tài liệu tuyên truyền gốc 

liên quan khác, hoàn thành trước ngày 30/8/2022; phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh 

truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở hướng dẫn thực 

hiện công tác thông tin tuyên truyền. 

1.3. Cục Tin học hóa chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Nhà Xuất bản Thông tin và 

Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, các hội, hiệp hội liên quan biên tập và xuất bản cuốn sách 



Biên niên chuyển đổi số Việt Nam, phim tài liệu về Biên niên chuyển đổi số Việt Nam, điểm lại 

lịch sử phát triển từ năm 1945 cho đến nay, hoàn thành trước ngày 15/9/2022. 

1.4. Cục Tin học hóa chủ trì, phối hợp với các hội, hiệp hội nghề nghiệp liên quan tổ chức sự 

kiện hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (bao gồm Lễ trao giải Cuộc thi Giải pháp cho 

chuyển đổi số Việt Nam, Gặp mặt các thế hệ công nghệ thông tin Việt Nam, ...) vào ngày 

10/10/2022. 

1.5. Vụ Bưu chính chủ trì, phối hợp với các sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart phát động 

sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại hai sàn thương mại điện tử lớn trong thời gian từ ngày 

01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các 

chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh 

vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

1.6. Vụ Công nghệ thông tin chủ trì, thúc đẩy các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công 

nghiệp công nghệ thông tin tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-

10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng 

sáng tạo khác do doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin chủ động triển khai; gửi Cục 

Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng 

hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

1.7. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, tham mưu, đề xuất chủ trương phổ biến Thông điệp của Thủ 

tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua các kênh hợp tác song phương và 

đa phương, hoàn thành trước ngày 15/9/2022. 

1.8. Cục Viễn thông chủ trì, thúc đẩy các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng 

theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

viễn thông chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, 

giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do các doanh nghiệp trong lĩnh 

vực đơn vị mình phụ trách triển khai trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên 

Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

1.9. Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, nhà xuất bản, các hội, 

hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách tổ 

chức ra mắt, giới thiệu các ấn phẩm về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã 

hội số, thúc đẩy sử dụng sách điện tử, sách số, ứng dụng đọc sách trong thời gian từ ngày 01-

10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các 

chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh 

vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng 

thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

1.10. Cục An toàn thông tin chủ trì, chỉ đạo các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp an toàn 

thông tin mạng triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng trong thời gian từ 



ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; chỉ đạo các doanh nghiệp an toàn thông 

tin mạng tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các 

hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh 

nghiệp chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm 

giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách 

trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia. 

1.11. Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa đề 

nghị các nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có hành động thiết thực hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ 

tháng 10/2022. 

1.12. Trung tâm Internet Việt Nam chủ trì, thúc đẩy các hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp 

cung cấp tên miền có chính sách thúc đẩy khách hàng đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” 

trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế 

hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai; gửi 

Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng 

hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

1.13. Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia chủ trì, thúc đẩy các tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số có chính sách thúc đẩy khách hàng đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số 

trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022; tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế 

hoạch này và các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai; gửi 

Cục Tin học hóa thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng 

hợp, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

1.14. Trung tâm Thông tin chủ trì, làm việc với các đơn vị liên quan, đề xuất xây dựng chuyên 

trang/chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Bộ nhân Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia để tuyên truyền tới độc giả trong và ngoài nước các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển 

đổi số quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/9/2022. 

1.15. Báo điện tử VietNamNet chủ trì tổ chức tối thiểu một sáng kiến hoạt động cộng đồng phù 

hợp với tinh thần Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trong thời gian từ ngày 01-

10/10/2022. 

1.16. Báo điện tử VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông và các đơn vị báo chí, xuất 

bản liên tục đưa và cập nhật tin tức về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

của các bộ, ngành, địa phương; chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến Thông điệp của Thủ 

tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 



1.17. Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC chủ 

động, tiên phong, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong 

thời gian từ ngày 01-10/10/2022, bao gồm các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này và các 

hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do doanh nghiệp chủ động triển khai; gửi Cục Tin học hóa 

thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ số trong lĩnh vực đơn vị mình phụ trách trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, đăng tải công 

khai trên Cổng thông tin điện tử về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tổng công ty Bưu điện 

Việt Nam có phương án lan truyền thông điệp, chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các 

phương tiện vận chuyển của Tổng công ty (băng rôn, khẩu hiệu, ...), có chương trình khuyến mại 

cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong 

toàn bộ tháng 10/2022. 

1.18. Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông chủ trì tổ chức tối thiểu một sáng kiến hoạt 

động cộng đồng phù hợp với tinh thần Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trong thời gian từ 

ngày 01-10/10/2022. 

1.19. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án bố trí kinh phí cho 

các hoạt động thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì 

triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định. 

1.20. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động căn cứ vào Kế hoạch này để triển khai các hoạt 

động, sự kiện khác hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 01-

10/10/2022 hoặc trong tháng 10/2022. 

2. Các hoạt động đề nghị các bộ, ngành chủ trì triển khai 

2.1. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành chủ quản các lĩnh vực ưu tiên chuyển 

đổi số tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ chủ trì phát 

động các sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân 

trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số sáng kiến mang tính tham khảo như sau: 

a) Sáng kiến Lãnh đạo số tương lai 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Hoạt động chính: Tổ chức sáng kiến khuyến khích sinh viên học tập, làm chủ công nghệ số để 

phục vụ các ngành, lĩnh vực. 

b) Sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương. 



- Hoạt động chính: Tổ chức phát động sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương 

mại điện tử lớn; ví dụ như có chính sách giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn cho khách hàng khi 

mua sắm trực tuyến, tặng quà cho khách hàng mua sắm trực tuyến thứ 01, 10, 101, 1010, ... 

c) Sáng kiến thúc đẩy sử dụng dịch vụ ngân hàng số 

- Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước. 

- Hoạt động: Tổ chức phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; ví dụ như tặng các mã giảm giá 10.000 đồng, 100.000 

đồng, 101.000 đồng, 1.000.000 đồng, 1.010.000 đồng khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng 

cách quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng ngân hàng số; tích 10 điểm, 100 điểm, 101 điểm khách 

hàng thân thiết khi có giao dịch thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số; ... 

d) Sáng kiến thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông vận tải 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải. 

- Hoạt động: Tổ chức phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng vận tải số; ví dụ như giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn mua 

sắm sản phẩm, dịch vụ vận tải khi khách hàng mua sắm trực tuyến và giảm thêm 10% khi khách 

hàng thực hiện thanh toán trực tuyến; ... 

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành tham khảo Kế hoạch này chủ động chủ 

trì phát động sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục 

đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Kế hoạch cụ thể đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/9/2022. 

3. Các hoạt động đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì triển khai 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức 

phát động sáng kiến ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong thời 

gian từ ngày 01-10/10/2022. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số sáng kiến mang tính tham khảo như: Phối hợp với 

chính quyền địa phương tại từng cụm, xã, phường, thị trấn tổ chức các buổi hướng dẫn người dân 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn như Vỏ sò, 

PostMart tổ chức hướng dẫn người dân các 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; phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức các buổi 

hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến; thiết kế, in ấn 

và phát tờ rơi về thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia; ... 

4. Các hoạt động đề nghị các địa phương chủ trì triển khai 



Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

hằng năm tại địa phương trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với 

Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây 

dựng và điều kiện thực tế của từng địa phương. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương tham khảo Kế hoạch này chủ động chủ trì 

phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với 

mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Kế hoạch cụ thể đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/9/2022. 

5. Các hoạt động đề nghị các hội, hiệp hội chủ trì triển khai 

5.1. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị mỗi hội, hiệp hội tham khảo Kế hoạch này chủ động 

phát động sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục 

đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Kế hoạch cụ thể đề nghị gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 

15/9/2022. 

5.2. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các hội, hiệp hội (bao gồm tất cả các hội, hiệp hội 

nghề nghiệp) chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động của hội, hiệp hội, 

thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành, nghề, từ đó đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và 

người dân trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất các sáng kiến tập trung vào việc thúc đẩy phổ cập kỹ năng 

số cho toàn dân, cụ thể: 

a) Tổ chức cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số 

Chủ trì, phát động hội viên tổ chức các cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người dân, 

lưu ý các đối tượng yếu thế. 

b) Tổ chức cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin mạng 

Chủ trì, phát động hội viên tổ chức các cuộc thi, bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin mạng 

cho người dân, lưu ý các đối tượng yếu thế. 

c) Tổ chức cuộc thi, giới thiệu các sản phẩm số 

Chủ trì, phát động tổ chức cuộc thi, giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật số, hội họa số, âm nhạc 

số, điện ảnh số, các tác phẩm số khác. 

6. Các hoạt động đề nghị các doanh nghiệp chủ trì triển khai 



Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp trong nước chủ trì phát động các sáng 

kiến chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trong thời gian từ 

ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số sáng kiến mang tính tham khảo như sau: 

a) Sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp 

Tổ chức một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. 

b) Sáng kiến thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số 

Tổ chức một sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số 

do doanh nghiệp cung cấp; ví dụ như tặng 01 tháng cước dịch vụ, tặng 10% thẻ cào, tặng quà cho 

khách hàng thứ 10, 101, 1010, ... phù hợp với quy định của pháp luật. 

c) Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang, cổng thông tin điện tử, nền tảng số 

do doanh nghiệp mình là chủ quản. 

7. Các hoạt động cộng đồng 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh 

nghiệp chủ trì phát động các hoạt động trong cộng đồng (ví dụ như buổi hòa nhạc số cộng đồng, 

phong trào thể thao cộng đồng với tinh thần khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi 

trường số, ...) trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022 để hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

8. Các hoạt động truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh 

nghiệp chủ trì phát động các hoạt động truyền thông trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 để 

hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ 

đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất một số hoạt động mang tính tham khảo như sau: 

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

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp. 

- Hoạt động: Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi 

trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang, cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy 

tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù 

hợp với quy định của pháp luật. 



b) Thực hiện lan tỏa thông điệp Ngày Chuyển đổi số trên nền tảng số 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chủ quản các nền tảng số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Các doanh nghiệp chủ quản các nền tảng số quốc gia; 

Chủ quản các nền tảng số khác có số lượng người dùng lớn. 

- Hoạt động: Tổ chức lan tỏa, phổ biến thông điệp Ngày Chuyển đổi số tới toàn bộ người sử 

dụng trên nền tảng số có số lượng người dùng lớn. 

c) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, 

các Đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương. 

- Hoạt động: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình 

thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch 

sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển 

đổi số quốc gia. 

V. CHỦ ĐỀ, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NĂM TIẾP THEO 

Định kỳ vào Quý I hằng năm Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo chủ đề của Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia hằng năm và ban hành kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu và tình 

hình thực tế. 

VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI 

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 hằng năm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành về ngân sách nhà nước./. 


