
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /KH-UBND               Bình Phước, ngày       tháng        năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

 

Triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà  

phổ cập về kỹ năng số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022 

 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã 

hội số; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về phê duyệt kế hoạch triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại 

trà phổ cập về kỹ năng của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 

đối tượng Lãnh đạo UBND cấp xã năm 2022, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại 

trà (MOOCs) phổ cập về kỹ năng số trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm của 

lãnh đạo cấp xã, cán bộ, công chức viên chức, người lao động hiểu rõ khái niệm 

cơ bản về chuyển đổi số để thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, phát triển Kinh 

tế số và Xã hội số tại địa phương. 

- Phổ cập kỹ năng số nâng cao cho người dân theo hướng cá nhân hóa, 

đào tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm công dân số, triển khai nền tảng giúp 
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người dân có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch 

vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân 

hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu, góp phần đưa 

người dân lên môi trường mạng thông qua việc sử dụng các nền tảng số Make in 

Việt Nam. 

Hình thành thói quen tiếp cận cơ hội việc làm trên môi trường số, tiếp cận 

các khóa học kỹ năng trực tuyến góp phần nâng cao kỹ năng số của xã hội, xóa 

mù công nghệ số cho vùng sâu, vùng xa. 

Cung cấp cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp kiến thức tổng quan về 

chuyển đổi số và những trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của 

doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường quảng bá, giới thiệu nền tảng học trực tuyến mở đại trà đến 

100% cán bộ, công chức, viên chức và rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin về kế hoạch trên mọi 

phương tiện thông tin: Báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, mạng xã 

hội.  

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đào tạo 

kỹ năng số và hoàn thành các khóa học đảm bảo theo chương trình đào tạo đã 

được cung cấp trên nền tảng đào tạo trực tuyến. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác tuyên truyền 

- Nội dung thông tin, tuyên truyền: Kế hoạch triển khai nền tảng học trực 

tuyến mở đại trà phổ cập về kỹ năng số trên địa bàn tỉnh; giới thiệu chức năng, 

tính năng, lợi ích khi tham gia hoạt động đào tạo kỹ năng số trên nền tảng học 

trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản; 

hướng dẫn đăng ký, sử dụng nền tảng. 

- Phương thức thông tin, tuyên truyền: Xây dựng, in ấn, tài liệu, ấn phẩm 

truyền thông; thường xuyên tổng hợp và cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng 

bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

2. Nhiệm vụ triển khai 

2.1. Khóa học: Bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2022 dành cho đội ngũ 

nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương 

- Nội dung khóa học: Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức 

cơ bản về chuyển đổi số cấp xã, những lợi ích khi tiến hành chuyển đổi số và các 

bước thực thi chuyển đổi số. Mỗi kiến thức đưa ra sẽ bao gồm cả lý thuyết và 

thực tiễn để người học có thể nhanh chóng hiểu được nội dung và áp dụng kiến 

thức vào địa phương, các đơn vị phối hợp phối hợp trong quá trình thực hiện 

chuyển đổi số. 
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- Đối tượng: Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy 

hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã. 

- Thời gian học: 04 ngày.  

- Tổ chức thực hiện: 

+ Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối tổng hợp danh sách 

cán bộ tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND 

cấp xã đăng ký về Bộ Thông tin và Truyền thông để tạo tài khoản truy cập nền 

tảng tham gia bồi dưỡng. Phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và 

Truyền thông triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương. 

+ Cán bộ lãnh đạo UBND cấp xã đăng ký tham gia Chương trình bồi 

dưỡng nghiêm túc tham gia khóa học, đảm bảo theo đúng chương trình và hoàn 

thành khóa học. 100% cán bộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận của Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

- Kết quả khóa học: Hiểu được chuyển đổi số cấp xã; biết được lý do tại 

sao cần phải chuyển đổi số tại xã, thành viên tham gia vào quá trình chuyển đổi 

số; nắm được các bước khi thực hiện chuyển đổi số tại địa phương cũng như biết 

được các chi phí khi thực hiện. 

2.2. Khóa học cơ bản Chuyển đổi số 

- Nội dung chính của khóa học: Khóa học cung cấp cho nhà quản lý, lãnh 

đạo tại địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực thi 

chuyển đổi số hoặc đang là thành viên của các đơn vị chuyển đổi số nắm cơ bản 

về chuyển đổi số; hiểu được ba phương diện của chuyển đổi số: Chính phủ số, 

Kinh tế số, Xã hội số. 

- Đối tượng: Khóa học dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo tại địa phương, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực thi chuyển đổi số hoặc đang 

là thành viên của các đơn vị chuyển đổi số. 

- Thời gian: Theo Chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Kết quả khóa học: Nắm được bối cảnh, vị thế và vai trò của Việt Nam 

trong các cuộc cách mạng và cách mạng công nghiệp lần IV; hiểu rõ khái niệm 

cơ bản về chuyển đổi số, các thuật ngữ và các cấp độ của chuyển đổi số; nắm bắt 

được các yếu tố thành bại và tính hệ thống của chuyển đổi số; hiểu được ba 

phương diện của chuyển đổi số: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. 

2.3. Khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp 

- Nội dung khóa học: Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý doanh 

nghiệp kiến thức tổng quan về chuyển đổi số và những trụ cột quan trọng trong 

quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. 

- Đối tượng: Cán bộ quản lý doanh nghiệp. 

- Thời gian: Theo Chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Kết quả khóa học: Nắm được kiến thức tổng quan về chuyển đổi số và 
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cách thức tiếp cận để thực hiện cho tổ chức; hiểu được các thay đổi trong tổ 

chức để phù hợp khi thực hiện chuyển đổi số; nắm được các quy trình, công 

nghệ, công cụ dùng cho quá trình chuyển đổi số; hoạch địch được chiến lược, kế 

hoạch và thực hiện chương trình chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp; hiểu 

được ý nghĩa và sự cần thiết của nguồn nhân lực, mức độ công nghệ và mục tiêu 

chuyển đổi, đồng bộ hóa để triển khai thành công quá trình chuyển đổi số.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Sở Thông tin và Truyền thông dự toán 

kinh phí trình Sở Tài chính thẩm định cụ thể, đúng quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là cơ quan đầu mối triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà trên 

địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển 

khai chương trình phổ cập về kỹ năng số để góp phần phát triển Chính phủ số, 

Kinh tế số và Xã hội số. 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động. 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường 

công tác truyền thông về nền tảng học trực tuyến mở đại trà đảm bảo mọi người 

dân được tiếp cận thông tin về nền tảng. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Trường Chính trị tỉnh, các Trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh bàn 

giao các nền tảng tảng học trực tuyến mở đại trà để triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả tham gia các khóa học trực 

tuyến trên nền tảng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người 

dân. 

2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện thị xã 

Triển khai Kế hoạch này đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động của ngành, địa phương. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động đăng ký tài khoản nền tảng học trực tuyến mở đại trà để nâng cao kỹ 

năng số. 

Định kỳ gửi kết quả triển khai về Sở Thông tin và Truyền thông trước 

ngày 20 (tháng cuối quý) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

3. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước 

Chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến về nền tảng học trực tuyến mở 

đại trà rộng rãi trên địa bàn tỉnh, xây dựng các chương trình hướng dẫn đăng ký, 

sử dụng nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông  

triển khai tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và cần 
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sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-
BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông phê 
duyệt Chương trình thúc đẩy phát 
triển và sử dụng các nền tảng số 
quốc gia phục vụ chuyển đổi số, 
phát triển chính phủ số, kinh tế số, 
xã hội số; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-

TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng 

cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và 

phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số ban 

hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-

BTTTT ngày 31/3/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về phê duyệt kế 

hoạch triển khai nền tảng học trực 

tuyến mở đại trà phổ cập về kỹ năng 

của Tổng công ty Truyền thông đa 

phương tiện năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-

BTTTT ngày 15/4/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc phê duyệt 

Chương trình bồi dưỡng về chuyển 

đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp xã năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

     TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Huy Phong 

 Nơi nhận: 
- Bộ TTTT; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh;                                                                             

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- LĐVP, các phòng; 

- Lưu: VT, KGVX,TD27. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tuyết Minh  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-22T09:48:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Văn Trinh<trinhpv.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-07-22T10:38:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Trần Tuyết Minh<p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-07-22T10:51:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-07-22T10:51:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-07-22T10:51:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-07-22T10:52:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




