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KẾ HOẠCH 

Truyền thông về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số  

của cơ quan Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

 

Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước và Quyết định số 

864/QĐ-BTTTT ngày 22/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Kế hoạch truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP. Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

965/TTr-STTTT ngày 28/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông 

về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền kịp thời và sâu rộng Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, nhằm 

nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp 

về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu số trong xây dựng và 

phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn 

thể trong việc tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ dữ 

liệu số giữa các cơ quan Nhà nước, tạo môi trường công khai, minh bạch cung 

cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu 

và dễ nhớ đảm bảo bám sát các nội dung của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

- Tuyên truyền đồng thời trên các kênh thông tin đại chúng, Cổng/Trang 

thông tin điện tử, các Trang mạng xã hội liên tục và có chuyên đề nhắm vào các 

đối tượng cụ thể. 

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức; bám sát nội dung Kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù 

hợp, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

a) Tuyên truyền về vị trí, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của cơ sở dữ 

liệu trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng 

tới Chính phủ số. 

b) Tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng, kết nối chia sẻ dữ liệu số. 

Thúc đẩy các hoạt động số hóa dữ liệu của các cơ quan Nhà nước để từng bước 

xây dựng và củng cố tài nguyên dữ liệu quốc gia. 
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c) Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia là dữ liệu có 

giá trị pháp lý cao nhất, dữ liệu chủ phục vụ công tác cải cách hành chính, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Các 

cơ sở dữ liệu khi xây dựng phải thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia. 

d) Tuyên truyền về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước khi xây dựng cơ sở 

dữ liệu phải đảm bảo khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan 

Nhà nước khác để cùng khai thác, sử dụng. 

đ) Tuyên truyền thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu, không cung cấp thông tin 

qua hình thức văn bản đối với các thông tin đã được cung cấp qua hình thức kết 

nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; không thu thập, tổ chức thu thập 

lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin trong quá 

trình giải quyết thủ tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cung cấp, chia sẻ 

thông qua kết nối. 

e) Tuyên truyền về mục đích, vai trò của dữ liệu mở trong việc thúc đẩy 

xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử. Công khai, minh 

bạch trong công tác quản lý Nhà nước, cung cấp tài nguyên số phục vụ người 

dân và doanh nghiệp sử dụng phát triển các sản phẩm giải pháp sáng tạo. 

g) Tuyên truyền về lợi ích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân, 

doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng dữ liệu mở, phản hồi, đóng góp ý kiến về 

dữ liệu mở cho các cơ quan Nhà nước. 

2. Hình thức tuyên truyền 

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền thanh, 

truyền hình, báo in, báo điện tử; Hệ thống thông tin cơ sở; Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Khuyến khích việc 

triển khai tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. 

b) Thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về công tác thực thi 

pháp luật, lồng ghép với các nhiệm vụ tuyên truyền khác đang triển khai. 

c) Các hình thức khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của các cơ quan, 

đơn vị. 

III. KINH PHÍ  
Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân 

sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có 

thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông  
- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí 

Trung ương đóng trên địa bàn, Đài Truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin tuyên 

truyền vai trò của dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; lợi ích của người dân, doanh nghiệp 

trong khai thác, sử dụng dữ liệu mở để đơn giản hóa việc thực hiện, giải quyết 

thủ tục hành chính. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo 
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về triển khai Chính quyền điện tử, chú trọng đến quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu số của cơ quan Nhà nước. 

2. Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị, trên Đài truyền thanh địa phương, các ứng dụng mạng xã hội, 

trang fanpage về lợi ích trong khai thác, sử dụng dữ liệu mở để đơn giản hoá 

việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dƣơng 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để định hướng, lựa chọn nội 

dung tuyên truyền chuyên sâu ở các thời điểm cụ thể. 

- Tăng thời lượng, diện tích và nâng cao chất lượng các chương trình, 

chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang; xây dựng các tin, bài, phóng sự, phỏng 

vấn, video clip; tổ chức các chương trình đối thoại, tọa đàm trực tuyến... liên 

quan đến các nội dung mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, chia sẻ, khai thác, 

sử dụng dữ liệu số trong xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ 

điện tử, hướng tới Chính phủ số đăng tải trên các kênh, sóng của Báo, Đài. 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số 

của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; các đơn vị liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; trước 

ngày 15/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, Nam(15). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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