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KẾ HOẠCH
Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

thành phố Tam Kỳ năm 2022

Thực hiện 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”; Nghị quyết số 04-ND/TU, ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam về chương trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; Quyết định số 2768/QĐ-UBND, ngày 09/10/2020 của 
UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 
chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 3604/KH-
UBND, ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh truyền thông nâng cao nhận thức về 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 
986/KH-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về truyền thông 
nâng cao nhận thức chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022; Chương trình số 
10-CTr/TU, ngày 23/7/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 04-NQ/TU; Nghị quyết số 368/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND 
thành phố về Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố 
Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 9058/QĐ-
UBND, ngày 31/12/2021 của UBND thành phố ban hành Đề án Chuyển đổi số 
gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 31/8/2021 của UBND thành 
phố về Truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố 
Tam Kỳ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 25/3/2022 của 
UBND thành phố về Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 
trên địa bàn thành phố; UBND thành phố ban hành Kế hoạch truyền thông nâng 
cao nhận thức về chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về 

chuyển đổi số để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, 
doanh nghiệp, người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các 
cấp chính quyền và nhân dân để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn 
thành phố.

- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh 
nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia 
đình đến nhà trường, xã hội 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.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số 
trong trường học thông qua các buổi dạy học ngoại khóa và các hình thức khác.
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2. Yêu cầu
- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, 

đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt động 
phải đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết kiệm.

- Phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các tổ chức, doanh nghiệp liên quan để 
thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số có hiệu quả.

II. NỘI DUNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin 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 
ở các ngành, địa phương.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người 
đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã 
hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

3. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ 
quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường đảm bảo theo nội dung kế hoạch ban 
hành tại Quyết định 64/QĐ-BTTTT, ngày 19/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022; Kế 
hoạch số 2854/KH-UBND, ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Tổ công nghệ cộng đồng tại địa phương 
nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, 
thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số 
trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Tổ chức sự kiện truyền thông “Ngày Chuyển đổi số” thành phố Tam Kỳ 
năm 2022. 

6. Tổ chức các hoạt động truyền thông trong trường học, các cuộc thi tìm 
hiểu về chuyển đổi số danh cho đoàn viên, thanh niên, học sinh,… và các hoạt 
động khác.

III. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Xây dựng, ban hành kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số
a) Nội dung: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch truyền 

thông về chuyển đổi số năm 2022 phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản 
lý của đơn vị, tập trung một số nội dung sau:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về 
chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; cam kết đổi 
mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển 
bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc 
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đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ 
trách.

- 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, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong các buổi họp giao ban, định kỳ của đơn vị, địa phương.

- Lựa chọn và triển khai các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả 
nhằm nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp 
thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị 
quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

b) Đơn vị chủ trì: Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND 
xã, phường.

2. Tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng
a) Tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố
- Nội dung: Xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số trên Đài 

thành phố (01 chương trình/tháng); Sản xuất phóng sự/Chương trình phát thanh 
phát trên sóng truyền thanh của Đài truyền thanh xã, phường (01 phóng sự/chương 
trình phát thanh 10-15 phút/01 tháng).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố và 
UBND các xã, phường.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị liên 
quan.

b) Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố
- Nội dung: Xây dựng Chuyên trang (Web) về chuyển đổi số thành phố Tam 

Kỳ, trong đó cập nhật các văn bản pháp lý, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của 
Trung ương và tỉnh, thành phố về chuyển đổi số; giới thiệu các mô hình, giải pháp 
công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, kinh nghiệm chuyển đổi số, tin tức về tình hình 
kết quả chuyển đổi số trong tỉnh, trong nước và thế giới; cập nhật “Câu chuyện 
chuyển đổi số”. Chuyên trang chuyển đổi số đảm bảo tính hiện đại, thân thiện, hấp 
dẫn, thu hút người xem.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan.
c) Tuyên truyền trên mạng xã hội
- Nội dung: Thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập 

nhật, đăng tin, bài, hình ảnh, video về các hoạt động, sự kiện chuyển đổi số trên 
trang website thành phố, các cơ quan, đơn vị, Zalo 1022, Facbook, các nhóm Zalo 
về chuyển đổi số của tỉnh, thành phố, địa phương, Tổ Công nghệ cộng đồng,… 
nhằm thu hút cộng đồng mạng xã hội, người dân quan tâm, theo dõi.

- Đơn vị chủ trì: Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND 
xã, phường.
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3. Tổ chức các sự kiện, hoạt động
a) Tổ chức tập huấn cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 

thành phố
- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng ứng dụng CNTT phục vụ chuyển 

đổi số trên địa bàn thành phố:
+ Nội dung: Tổng quan về chuyển đổi số; nhận diện những vấn đề mang 

tính chiến lược; vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ và yêu cầu về ứng dụng CNTT, 
xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số; triển khai Bộ tiêu 
chí chuyển đổi số cấp xã; định hướng chuyển đổi số của Tam Kỳ 2022-2025; 
hướng dẫn hỗ trợ sử dụng các phần mềm dùng chung của Tỉnh.

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;
+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nội vụ thành phố, 

UBND các xã, phường và các doanh nghiệp (nếu có).
- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho Tổ công nghệ công đồng thôn, khối phố về 

chuyển đổi số:
+ Nội dung: Tập huấn, phổ biến, tuyên tuyền, hướng dẫn cho người dân về 

các nội dung chuyển đổi số như: thương mại điện tử, y tế thông minh, giáo dục 
thông minh, hướng dẫn cài các ứng dụng Smart QuangNam, Post ID, VssID, Sổ 
sức khỏe điện tử,... tại các xã thí điểm “xã thông minh” và các xã, phường còn lại.

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;
+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND, Thành đoàn Tam Kỳ, 

UBND các xã, phường và các doanh nghiệp (nếu có).
b) Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại thành phố Tam Kỳ
+ Nội dung: thông tin, tuyên truyền về việc đẩy mạnh không dùng tiền mặt 

qua các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai dịch vụ thu phí giao thông 
đường bộ không dừng và sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến thí điểm tại 
phường Tân Thạnh và các xã, phường còn lại.

+ Đơn vị chủ trì: Doanh nghiệp Viettel Quảng Nam.
+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Thành đoàn Tam Kỳ, UBND các xã, phường.
c) Tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số của thành phố Tam Kỳ
- Nội dung: tổ chức sự kiện Ngày chuyển đổi số của thành phố Tam Kỳ để 

quảng bá, giới thiệu các nội dung, chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ, các công 
nghệ, nền tảng mới của chuyển đổi số,... Trong đó, tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm 
giám sát, điều hành thông minh (IOC mềm) thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, các phòng, 

ban liên quan và các doanh nghiệp viễn thông: VNPT Quảng Nam và Viettel 
Quảng Nam.

d) Truyền thông trong khối trường học
- Nội dung: Tổ chức các lớp tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức 

chuyển đổi số cho giáo viên, học sinh các trường học trực thuộc trên địa bàn thành 
phố.
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố; các Trường học trực thuộc trên địa bàn.
e) Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet cho 

đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố
- Nội dung: Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số cho đối tượng đoàn 

viên thanh niên (nội dung, ý nghĩa, lợi ích, thay đổi chuyển đổi số mang lại cho 
người dân và các chủ trương, chính sách, giải pháp của chính quyền địa phương 
trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố).

- Đơn vị chủ trì: Thành đoàn Tam Kỳ.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố và các ngành, địa phương liên quan.
g) Tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2022
- Nội dung: nhằm đánh giá kết quả, kinh nghiệm đạt được, hiệu quả trong 

triển khai thực hiện, biểu dương gương, tập thể tiêu biểu; định hướng nội dung 
tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thực tế cho năm tiếp theo.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND thành phố, các phòng, ban, 

đơn vị và UBND các xã, phường.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi 

hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp nhiệm 
vụ chi quy định hiện hành; nguồn kinh phí thực hiện theo Quyết định số 2768/QĐ-
UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng 
công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-
2025”; Quyết định số 9058/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND thành phố 
ban hành Đề án Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Tam 
Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 
31/8/2021 của UBND thành phố về Truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển 
đổi số trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 78/KH-
UBND, ngày 25/3/2022 của UBND thành phố về Chuyển đổi số và bảo đảm an 
toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường
- Xây dựng kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2022 phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và các nhiệm vụ được phân công cụ thể của từng 
đơn vị; có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phối hợp các cơ quan liên quan tổ 
chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần thực hiện đảm bảo mục đích của Kế 
hoạch đề ra.

- Đối với các cơ quan đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, xây 
dựng kinh phí tổ chức thực hiện các sự kiện, hoạt động năm 2022; đồng thời chủ 
động làm việc, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu 
UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện.
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- UBND các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện về chuyển 
đổi số: xây dựng Kế hoạch truyền thông từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách địa 
phương trong năm 2022.

- Phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện báo cáo kết quả 
triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022 (trước ngày 01/12/2022) hoặc các báo cáo 
đột xuất khác theo yêu cầu về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo 
UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:
- Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, tham mưu 

UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện.
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.
- Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về chuyển đổi số, chính quyền số để các cấp, các ngành, người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia mạnh mẽ trong công cuộc chuyển 
đổi số của thành phố.

- Thực hiện các chế độ báo cáo năm 2022 theo kế hoạch. Đồng thời, phối 
hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 
công tác truyền thông chuyển đổi số năm 2022.

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:
- Phối hợp theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022; phối hợp với Phòng Văn hóa 
và Thông tin thành phố triển khai các lớp tập huấn về chuyển đổi số; tổ chức Ngày 
chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ; phối hợp với doanh nghiệp triển khai các hoạt 
động, sự kiện về chuyển đổi số; tổ chức sơ kết đánh giá công tác truyền thông 
chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn.

- Xây dựng Chuyên trang (Web) về chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ để 
thông tin; kịp thời về các thông tin, mô hình, việc làm hay,.., các văn bản chỉ đạo 
về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và 

tổ chức các lớp tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho giáo 
viên, học sinh các trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông tổ chức tuyên truyền và triển khai 
thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học trên địa bàn thành phố.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:
Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan có liên quan thẩm định nội 

dung, kinh phí, tham mưu trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt phân bổ dự 
toán cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:
- Đẩy mạnh công tác thông, tin truyên truyền về chuyển đổi số trên Đài 

thành phố và phát tren Đài truyền thanh cơ sở xã, phường; xây dựng các chuyên 
mục, các phóng sự, chương trình về chuyển đổi số thành phố phát trên Đài.
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- Thường xuyên cập nhật các thông tin về sự kiện, hoạt động về chuyển đổi 
số trên địa bàn thành phố phát trên Đài để tuyên truyền sâu rộng đến người dân.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: 
Đẩy mạnh việc chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về chuyển đổi số 

trên địa bàn thành phố năm 2022.
9. Đề nghị Thành đoàn Tam Kỳ: 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và 

tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên mạng Internet cho đoàn viên thanh 
niên trên địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối 
với đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

10. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông VNPT Quảng Nam và Viettel 
Quảng Nam: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các 
xã, phường, lập kế hoạch chi tiết, cụ thể về nội dung thực hiện nhiệm vụ truyền 
thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022 theo tinh thần Biên bản ghi 
nhớ hợp tác về chuyển đổi số thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2022-2025 giữa UBND 
thành phố Tam Kỳ với Viettel Quảng Nam và VNPT Quảng Nam; đồng thời chia 
sẻ, hỗ trợ trong quá trình triển khai, tổ chức nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 
Trong đó, quan tâm triển khai hiệu quả các hoạt động như: 

- Đề nghị Viettel Quảng Nam phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch về 
đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

- Đề nghị VNPT Quảng Nam phối hợp với các cơ quan liên quan của thành 
phố tổ chức tuyên truyền và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong 
trường học trên địa bàn thành phố; tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giám sát, điều 
hành thông minh (IOC) thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 
thành phố Tam Kỳ năm 2022, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:         
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TT&TT tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Các Hội, đoàn thể liên quan thành phố;
- UBND các xã, phường.
- Lưu: VT, VHTT.

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

#ChuKyLanhDao 
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