
 
UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN ĐIỀU HÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 
_______________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /KH-UBND Ninh Thuận, ngày     tháng 11 năm 2021 

  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐCĐS ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ 

đạo Chuyển đổi số về triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận. 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Công ty Cổ phần FPT, ký ngày 14/7/2021; 

Công văn số 1580-CV/TU ngày 14/10/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức 

Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo tỉnh; Ban Điều hành 

Chuyển đổi số ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển 

đổi số cho lãnh đạo tỉnh với các nội dung, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong 

tỉnh về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số 

trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

- Phổ biến kiến thức tổng quan về chuyển đổi số: tác động, lợi ích, tính tất 

yếu của chuyển đổi số đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân. 

- Chia sẻ, trao đổi về vai trò, phương pháp, kinh nghiệm lãnh đạo trong 

xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo đúng nội dung, chủ đề, thiết thực, 

tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -

19. 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên toàn tỉnh phải tham gia đầy đủ, 

nghiêm túc và triển khai thực hiện đúng theo quy định. 

II. NỘI DUNG  

Nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp tỉnh Ninh Thuận. 

Có chương trình Hội nghị chi tiết đính kèm.  

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Phía tỉnh Ninh Thuận: (khoảng 350 - 400 đại biểu) 

- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;  
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- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận theo 

Quyết định số 352-QĐ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thành viên Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận theo Quyết 

định số 01-QĐ/BCĐCĐS ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số; 

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục 

Thống kê tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh Ninh Thuận; 

- Lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn. 

2. Phía Công ty Cổ phần FPT: 

Đồng chí Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT cùng các lãnh đạo, 

chuyên gia từ Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến tháng 11/2021  

2. Địa điểm:  

a) Tỉnh Ninh Thuận: Tại các điểm cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các 

huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. 

b) Công ty Cổ phần FPT: Tại điểm cầu của Công ty Cổ phần FPT, số 10 

Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội và các điểm cầu của các Công ty thành viên. 

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Công ty Cổ phần FPT tại Hà Nội tới 

các Công ty thành viên và các điểm cầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Điều 

hành chuyển đổi số):  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội 

dung: Bài phát biểu khai mạc Hội nghị của lãnh đạo tỉnh; dự thảo Giấy mời, 

Chương trình Hội nghị; tài liệu phục vụ Hội nghị cho Tỉnh ủy (Nghị quyết 

chuyển đổi số). 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác kết nối các điểm 

cầu và các điều kiện liên quan để phục vụ Hội nghị. 
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- Phối hợp với Công ty Cổ phần FPT để chuẩn bị các nội dung Hội nghị 

có liên quan (nội dung, tài liệu về nâng cao nhận thức chuyển đổi số, kết nối các 

điểm cầu,...). 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, trình ký và phát 

hành Giấy mời theo đúng thành phần tham dự; chuẩn bị các tài liệu liên quan 

phục vụ Hội nghị. 

- Triển khai các công tác lễ tân, hậu cần, bố trí chỗ ngồi cho các đại biểu; 

trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia Hội nghị 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan 

chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết, đường truyền internet để kết nối với điểm 

cầu tham dự Hội nghị; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, 

bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm cầu. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân 

công tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu 

nội dung và thời gian quy định./.  

 
 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo CĐS; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Điều hành CĐS; 

- Công ty Cổ phần FPT; 

- Các BCS Đảng, Đảng đoàn, 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, ĐU trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, KTTH. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CHO LÃNH ĐẠO CÁC CẤP TỈNH NINH THUẬN 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /11/2021  

của Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh) 

________________ 

 

STT Nội dung Thời gian Người thực hiện 

1 

Ổn định tổ chức, tuyên bố lý 

do, giới thiệu đại biểu và 

thông qua chương trình Hội 

nghị 

8:00 – 8:10 Văn phòng UBND tỉnh 

2 Phát biểu khai mạc Hội nghị 8:10 – 8:20 

Đ/c Nguyễn Đức Thanh, 

Ủy viên TW Đảng,  

Bí thư Tỉnh ủy 

3 

Vai trò của lãnh đạo Đảng, 

quản lý Nhà nước trong 

chuyển đổi số (Quán triệt 

Nghị quyết chuyển đổi số) 

8:20 – 9:20 

Đ/c Trần Quốc Nam, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy,  

Chủ tịch UBND tỉnh 

4 

Định hướng phát triển 

chuyển đổi đổi số tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025 

9:20 – 9:50 
Chuyên gia của Công ty 

Cổ phần FPT  

5 

Chiến tranh nhân dân, 

chuyển đổi số và cuộc chiến 

chống Covid-19 

9:50 – 11:20 
Đ/c Trương Gia Bình, 

Chủ tịch HĐQT FPT 

6 Bế mạc Hội nghị 11:20 – 11:30 Văn phòng UBND tỉnh 

 

 

 

 


		2021-11-09T08:57:31+0700


		2021-11-09T11:00:04+0700


		2021-11-09T11:00:23+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-11-09T11:00:59+0700




