
VIỆN HÀN LÂM  KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 
Số:          /KH-VHL Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

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

tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

Thực hiện 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; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc phê 

duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030”, 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) 

ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

1. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng 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”; thực hiện các mục tiêu, giải pháp tại 

Nghị quyết số 159-NQ/ĐUVHL ngày 26/8/2019 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về 

việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành của 

Viện Hàn lâm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. 

2. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại Viện 

Hàn lâm về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và 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. 

3. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ 

ở các cấp và sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động bảo đảm sự 

thành công của chuyển đổi số.  

4. Giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, 

với 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. Ngày Chuyển đổi số là ngày 

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

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

5. Chuyển đổi số đánh dấu một phương thức phát triển mới, một cách làm  
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mới và mở ra không gian mới cho sự phát triển. Đó là quá trình thay đổi tổng 

thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, làm việc và phương thức sản 

xuất dựa trên công nghệ số. 

II. YÊU CẦU 

 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện 

Hàn lâm mang một tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức và thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

 III. CHỦ ĐỀ NĂM 2022: 

 Viện Hàn lâm tổ chức các hoạt động động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

Quốc gia năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số vì sự nghiệp khoa học và công 

nghệ và cuộc sống tốt đẹp hơn”. 

Để hưởng ứng chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Viện Hàn 

lâm đã tập trung vào phát động những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho 

công chức, viên chức và người lao động, thúc đẩy, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ 

số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số giúp cho công chức, viên chức và người lao động 

được thụ hưởng kết quả do chuyển đổi số mang lại. 

IV. 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 tại Viện Hàn lâm 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên 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; 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại các đơn vị trực thuộc 

Viện Hàn lâm; 

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

trường số: Các trang/Cổng thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, 

fanpage, Youtube...; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Tổ chức lan tỏa, phổ biến thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 

2022 tới toàn bộ người sử dụng nền tảng số có số lượng người dùng lớn. (Chủ đề 

Ngày Chuyển đổi số). 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin (fanpage, 

Facebook, Youtube, Zalo); Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm đã được xây 

dựng và đang duy trì và trên các trang thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc. 
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- Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu về Ngày Chuyển đổi 

số tại cổng ra, vào khuôn viên Viện Hàn lâm và tại trụ sở làm việc của các đơn vị 

trực thuộc.  

1.3 Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/9/2022. 

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

quốc gia tại Viện Hàn lâm 

- Tập huấn về chuyển đổi số với chủ đề: “Sử dụng có hiệu quả các hệ thống 

thông tin cho các đơn vị trực thuộc tại Viện Hàn lâm”. 

- Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin và diễn tập thực chiến đảm bảo an 

toàn thông tin của Viện Hàn lâm với chủ đề “Điều tra và xử lý sự cố an toàn thông 

tin qua lỗ hổng ứng dụng” 

2.1 Nội dung:  

- Tập huấn về chuyển đổi số: 

+ Phòng tránh thư giả mạo trên Hệ thống thư điện tử Viện Hàn lâm. 

+ Quy trình văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

+ Ký số văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

+ Giải đáp các thắc mắc qua thư điện tử và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến qua 

ứng dụng Zalo tại địa chỉ: https://zalo.me/g/ywsvzi001 (Tên nhóm: Mạng lưới 

công nghệ số Viện Hàn lâm). 

- Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin và diễn tập thực chiến đảm bảo an 

toàn thông tin 

+ Giới thiệu tổng quát về các loại mã độc, con đường lây nhiễm mã độc; 

+ Phương pháp dò quyết mã độc trên máy tính, máy chủ chạy HĐH windows 

bằng các công cụ có sẵn trên mạng Internet; 

+ Phương pháp bóc tách mã độc ra khỏi máy tính, máy chủ chạy HĐH 

windows. 

+ Thực hành ứng cứu máy chủ giả lập hosting của Viện Hàn lâm sau khi 

máy chủ bị nhiễm mã độc. 

2.2. Hình thức: Tập huấn trực tiếp và trực tuyến. 

2.3. Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức, người lao động tại các đơn 

vị trực thuộc Viện Hàn lâm. 

2.4. Thời gian: Từ 01/10 - 10/10/2022. 

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI: 

Ngân sách thực hiện nội dung 2 “Tổ chức phát động chuỗi hoạt động hưởng 

ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại Viện Hàn lâm” từ nguồn kinh phí thực hiện 

https://zalo.me/g/ywsvzi001
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của nhiệm vụ “Phát triển chính phủ số/Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông 

tin mạng năm 2022 tại Viện Hàn lâm” do Trung tâm Tin học và Tính toán chủ trì. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn phòng Viện Hàn lâm 

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

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm của các đơn vị trực thuộc 

và báo cáo kết quả gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo chất lượng và thời 

gian theo quy định; 

- Phối hợp Trung tâm Tin học và Tính toán báo cáo Ban chỉ đạo Chuyển đổi 

số Viện Hàn lâm trình Chủ tịch Viện hành Quyết định về Ngày Chuyển đổi số của 

Viện Hàn lâm. 

2. Trung tâm Tin học và Tính toán 

- Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định 

số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức lan truyền 

thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng 

số (Facebook, Mocha, Zalo) của đơn vị. 

- Chủ trì thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

tại Viện Hàn lâm, tổ chức các lớp tập huấn Chuyển đổi số theo Mục 2 phần IV. 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức sử dụng các nền 

tảng số (Hệ thống Quản lý văn bản điện tử; hệ thống đăng ký đề tài trực tuyến 

(OMS); hệ thống lưu trữ đám mây; hệ thống thư điện tử công vụ; trục liên thông 

văn bản điện tử...). 

- Thiết lập Trang thông tin điện, cổng thông tin điện tử, các trang fanpage 

trên mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo… tại Viện Hàn lâm có nội dung tuyên 

truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. 

3. Tổ công tác thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi số 

-  Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 

505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức lan truyền thông 

điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng số 

(Facebook, Website...) của các đơn vị trực thuộc. 

4. Các đơn vị trực thuộc 

- Thực hiện công tác tuyền truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định 

số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức lan truyền 

thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng 

số (Facebook, YouTube, Zalo) tại các đơn vị; 
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- Chủ động 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, chủ đề và điều kiện thực 

tế tại các đơn vị; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 đảm bảo đồng bộ 

với các nội dung tại Kế hoạch và gửi kết quả về Viện Hàn lâm trước ngày 

15/12/2022 để tổng hợp, báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông./. 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị trực thuộc (để t/h); 

- Tổ Công tác TTTT về CĐS; 

- Website Viện Hàn lâm; 

- Lưu: VT, VP.(THPC). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Văn Minh 
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