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So: /KJ-I-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 nám 2022 

KE HOACH 
A A A A P A - P Thyc hiçn Be an Nang cao nhin thtrc, pho cp ky nang va phat trien 

A A nguon nhan hrc chuyen doi so quoc gia den nam 2025, d!nh hirong den 
Ham 2030" cüa S& Van hoá, The thao và Du llch 

Thirc hin K hoach s 84/K}I-UBND ngày 19/5/2022 cüa U ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang v vic thirc hin D an "Nâng cao nhn tht'rc, ph cp k nãng 
và phát trin ngun nhân 1irc chuyn &i s quc gia dn näm 2025, dnh hixàng 
dn näm 2030" trên dja bàn tinh Tuyên Quang, S Van hoá, Th thao và Du lch 
ban hành k hoach thuc hiên nhii sau: 

I. MuC  BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Nâng cao nhn thirc cho cong chüc, viên chüc, ngithi lao dng hiu rö 
chuyn di s là xu hixrng phát trin tt yu, là ctiu kin tiên quyt d thirc hin 
chuyn di s& 

Ph cp k5 näng s giüp ngrii dan, doanh nghip di.rcic tip cn kin thüc, 
k5 näng s d cüng tham gia vào qua trInh chuyn di s& ma ra c hi tip cn các 
djch vi s mt each bInh ctng, giüp xây dirng mt xä hi s bao trüm và toàn diên. 

Tao ngun nhân 1irc d thrc hin chuyn di s hiu qua và bn v&ng, giüp 
thirc hin thành cong các miic tiêu tai  Nghj Quyt s 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 
cUa Ban chip hành Dàng b tinh. 

2. Yêu câu 

Trin khai thirc hin có hiu qua các nhim vii, giâi pháp tai  K  hoach  s 
84/KH-UBND ngày 19/5/2022 cüa U ban nhân dan tinh. 

Xác djnh các ni dung, nhim v11 v Nâng cao nhn thirc, ph cp k5 näng 
và phát trin ngun nhân 1irc chuyn di s phãi thit thirc, hiu qua, phü hçp vâi 
trng di tugng d áp diing. 

Huy dng và sü diing có hiu qua các ngun hrc thüc dy Nâng cao nhn 
thi'ic, ph cp k5 nàng và phát trin ngun nhân 1rc chuyn di s& 

II. MVC  TIEU 

1. Myc tiêu chung 

Tao s11 chuyên bin manh  me trong nhn thic và hành dng cüa cong 
chüc, viên chirc và nguai lao dng trong ca quan, &Yn vi d thüc dy thrc hin 



chuyn di s. Ph c.p k5' näng s cho các dé,i tuçcng tham gia vào qua trInh 
chuyn di s; nâng cao chit luqng, hiu qua dào tao  vá phát trin ngun nhân 
lirc chuyn di s& 

2. Muc tiêu cy th 

a) Muc tieu den 2025 

100% Lânh dao  các phông chuyên mon nghip v, thu tru&ng các don vj 
trirc thuc nhn thi'rc sâu sc v chuyn di sê d chi dao  thirc hin chuyn di s 
tii cor quan, dan vj. Cong chüc, viên ch1rc vâ ngithi lao trong Ca quan, dan vj duçcc 
tip cn thông tin nhm nâng cao nhn thrc v du&ng li, chü truang cüa Dáng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc v chuyn di s trên các phi.rang tin truyn 
thông, mng xã hi. 

Phn du 100% lânh d4o, Cong chüc, viên chüc và ngithi lao dng trong cor 
quan, don vj hang närn duçc dào tao,  bi duô'ng, tp hun, c.p nht kin thüc v 
chuyn di s& k5' näng s, cong ngh s& 

Phn du 100% can b chuyên trách chuyn di s, cong ngh thông tin hang 
näm dixçc dào tao,  bi duông, tp hun v chuyn di s; tham gia chrnmg trInh 
dào tao  1.000 chuyén gia chuyn di s do Bô Thông tin và Truyn thông chü trI 
d tr& thành hrc luçmg nông c& dn dat, ti chrc và lan tOa tin trInh chuyn di s 
tai dja phucrng. 

80% cong chirc, viên chIrc và nguii lao ctng bit dn và có k näng sü ding 
các loai  hInh djch vi cong trirc tuyn và các djch vii s thit yu khác; cci bàn n.m 
di.rçc each thirc sir diing djch v11 khi có nhu cu. 

Xây dirng duçc mng 1uOi chuyn dôi s dn các dan vj trijc thuc Sâ v&i 
di ngü cOng chirc, vién chtrc dixçc thithng xuyên dào tao,  bM throng cp nht kin 
thirc, k nàng lam nông c& cho tin trInh chuyn di s cüa S. 

b) Muc tiêu dn 2030 

100% cong chüc, vién chüc và ngix&i lao dng bit dn vâ có k näng sü 
diing các loai  hInh djch vi cong trrc tuyn và các djch vi st thit yu khác; ca bàn 
nm ducic cách thIrc s'r diing djch vii khi có nhu cu. 

III. NHIEM VU VA GIAI iiA 
1. Nhim vy 

Trin khai truyn thông qua các hInh thrc tuyên truyn sinh dng, hiu qua 
d cOng chüc, viên chuc và ngithi lao dng nhn thirc d.y dü và tao  sir dng thun 
cao trong thirc hin chuyn di s. 

Thit 1p và phát trin các trang (tài khoán, kênh) trên các nn tang mang xa 
hi; thit 1p chuyên miic và duy tn thu&ng xuyên dua tin, bài v chuyn di s 
trén trang thông tin din tü cua S&. 



Xây dirng các ni dung tin bài, ánh, video, clip v chuyn di s d dàng, 
phát trên các kênh, n&n tang khác nhau và trên trang thông tin din tfr cüa S&. 

Tham gia các hi nghj, hi thão, tça dam, các cuc trin lam, trung bay lixu 
dng v san phm s& giâi pháp s& các thành tru v chuyn di si cüa tinh và cüa 
Quc gia; 1ng ghép ni dung v chuyn di s trong các cuc trin lam d giOi 
thiêu v con ngui, van hóa, du ljch Tuyên Quang. 

Tuyên tmyn trrc quan, sir d1ing pano, áp phIch, tranh ci dng, d hça thông tin 
(infographie), d h9a chuyn dng (motion graphies), các vt dicing dirçc in n thông 
tin tuyên truyn, bi&i trurng nhn din thông dip tuyén truyn v chuyn d& s& 

Si.xu tm, biên tip, xây drng các tài lieu v chuyn di s d tuyên truyn sir 
diing chung cho các di tucng và theo chü d, chuyên d phü hcip. Chia sé rng räi 
d các co' quan, &Yn vj có th khai thác, si'r diing chung. 

H9c tsp, chia sé kinh nghim trong cong tác chuyn di so; tong hçp các mô 
hInh và giãi pháp chuyn di s trong.các linh v1rc; giâi thiu d nhân rng các mô 
hInh, giãi pháp chuyn dM s& 

Biu duang, khen thu&ng các gi.ro'ng din hInh tiôn tin, nhân rng mô hInh 
t&, cách lam hay, sang kin có giá trj trong chucmg trInh chuyn di s& 

Ci:r cong chrc, viên chirc tham gia các chwmg trInh, dào tao  ngn  han,  bi 
duO'ng, tp hun v chuyn di s, k nàng s. 

2. Giãi pháp 

Tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cüa cong chirc, viên chüc và nguôi 
lao dng trong co' quan, dan vi thuc S& v vai trô, nghia cña D an, tao  khI 
th thi dua sOi ni trong thrc hin chuyn di s và các nOi  dung cüa D an. 

Tfu tiên b trI kinh phi d trin khai các chuang trInh dào t?o  thirc hành ngn 
han v chuyn di s& cOng ngh s, k nàng s cho cOng chirc, vién chic quãn l, 
chuyén trách và trirc tip tai  các co qüan, don vj. 

IV. TO CH1TC THUC HIN 
1. Tnrng các phông chuyên mon nghip viii, thu tru&ng các dan vj s1r nghip 

trçrc thuc can cü chirc näng, nhim vit duçic giao tp trung chi do, t chirc thirc 
hin các ni dung theo k hoach nay và chi tiéu, nhim vv, giâi pháp theo Phii hic 
phân cong nhim v1i kern theo; thithng xuyên giám sat, don dc vic th%rc hin các 
chi tiéu, nhim vii và báo cáo kt qua thirc hin vth Lânh dao  Sâ. 

2. Van phOng S& phi hçip vôi các phông, dan vj thcc hin có hiu qua D 
an "Nâng cao nhn thirc, ph cp k5 nàng và phát trin ngun nhân lic chuyn di 
sé quc gia dn näm 2025, djnh huóng dn näm 2030"; tham muii các bin pháp, 
giãi pháp nhm hoàn thành các chi tiêu, nhim vi1 duçc giao, báo cáo U ban nhân 
dan tinh, Ban Chi dao  chuyn di s tinh theo quy djnh. 

Trén day là K hoach  trin khai thirc hin D an "Nâng cao nhn thic, ph 
cp k näng và phát trin ngun nhân 1rc chuyn di s quc gia dn nàm 2025, 



dinh huóng dn nàm 2030" cia S& Van hoá, Th thao và Du ljch các phông, dan 
vi can cir chüc nAng, nhim vii duc giao trin khai thirc hin nghiêm tüc. 

T'/o'i n/ian: 
- UBND tinh (b/c); 
- S Thông tin và Truyn thông; 
- Lãnh dao S; 
- Các phOng chuyên môn, các dan vj 
sr nghip trirc thuc Si (t/h); 
- Luii VT, VP. 

KT. GIAM hOC 
PHO GIAM hOC 

 

Lê Thanh So'n 



PHU LUC 
Phãn cong thiyc hin các nhim v1 "Nâng cao nhn thó'c, ph cp k5 näng và phát trin ngun nhân hjc 
Chuyên dôi s Quc gia dn nm 2025, dnh hircrng dn näm 2030" cüa S& Van hoá, The thao và Du llch 

(Kern theo Kê hogch so /KH-SVHTTDL ngày 29/5/2 022 cla SO' Van hoá, The thao và du ljch) 

STT  Nhim vi Don vj chü trl Don vl phôi hQp Thoi gian 
Trin khai truyn thông qua các hInh thirc tuyên truyn sinh dng, 
hiu qua d các co quan, doanh nghip, can b, cong chirc, Vlefl 

chirc, nguôi lao dng và nhân dan trong tinh nhn thüc dy dü va 

 tao sir dông thun cao trong thrc hin chuyn dôi s& 

Van phOng S& 

Các phông chuyên môn; 

các don vj sir nghip 

truc thuôc Sâ 

2022-2030 

2 
Thit 1p vã phát trin các trang (tài khoãnlkenh) trên CC flfl tang 

mng xã hi. Van phông Sâ 

Các phông chuyên môn; 

các don vi sij nghip 

tnrc thuôc Sâ 

2022-2030 

Xây dirng, thiêt ltp và duy trI ththng xuyên các chuyên mlic, 

chuyên trang v chuyên dôi s trén các phuung tin thông tin dai 

chüng; dtra tin, dit bài, vit bài v chuyn dôi so trên h thông 

báo chI, báo dintü, trang tin din tr, diên dan trirc tuyén; tuyên 

truyn trên cac côngltrang thông tin din tir, mang ni b cüa Sâ 
 và các don vi. 

Van phông S& 

Các phông chuyên môn; 

các don vj sr nghip 

truc thuôc S& 

2022-203 0 

Lng ghép ni dung v chuyn d& s trong các cuc trin lam d 

giâi thiu v con ngixñ, van hóa, du ljch Tuyên Quang. 

Quãn l Van hoá 

và Gia dInh 

Các phông chuyên môn; 

các don vi su nghip 

tc tuc Sâ 

2022-203 0 

Tuyên truyn tr1rc quan, sCr diing pa-no, áp phich, tranh c dng, 
d h9a thông tin (infographic), d h9a chuyên dng (motion 

graphics), các vt dung duoc in an thông tin tuyên truyên, biu 

 trung nhn din thông dip tuyên truyn ye chuyên di so. 

Quán l Van hoá 

và Gia dinh 

Các phông chuyên môn; 

các don vj sir nghip 

truc thuôc S 

2022-2030 

6 

Hoc tap, chia sé kinh nghiêm trong cong tác chuyn di s; tng 

hqp các mô hInh và giãi pháp chuyn dôi s trong cac linh virc; 

gith thiu d nhân rng cac mô hInh, giái pháp chuyên di s& 

Van phông Sâ 

Các phông chuyén môn; 

các don vj sir nghip 

trirc thuc Si 

2022-203 0 
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