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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước năm 2021 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về tuyên truyền triển khai 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 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng Nghị định số 47 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển 

Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; tạo môi trường 

công khai, minh bạch cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp. 

- Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải chính xác, 

kịp thời về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân về chia sẻ 

và sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phục vụ chuyển đổi số, cách mạng 

công nghiệp 4.0. Thực hiện việc tuyên truyền đồng thời trên các kênh thông tin đại 

chúng đảm bảo liên tục và xác định rõ chuyên đề và đối tượng tuyên truyền cụ thể, 

nội dung tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu và dễ nhớ.  

II. NỘI DUNG 

1. Công tác chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền 

- Nội dung: Hướng dẫn các cơ quan báo chí, các cơ quan có trang thông 

tin điện tử, đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã về nội dung, hình thức tuyên 

truyền 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. 

- Thực hiện: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

2. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, website Sở Thông tin 

và Truyền thông 

- Nội dung: Tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị định 47; vai trò của dữ 

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

Chính phủ số; lợi ích, quyền của người dân đối với việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu số 

để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Khuyến khích đăng tin, chia sẻ trên mạng xã 

hội về nội dung trên. Tiếp nhận, chuyển các cơ quan liên quan giải đáp các ý kiến, 

câu hỏi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu. 
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- Thực hiện: Phòng Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông. 

2.2. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở 

- Nội dung: Sản xuất, phát sóng nội dung, chương trình phát thanh, audio 

clip tuyên truyền về thực hiện Nghị định 47; vai trò của dữ liệu trong xây dựng 

chính quyền điện tử, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; lợi 

ích, quyền của người dân đối với việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu số để đơn giản 

hóa thủ tục hành chính. 

- Thực hiện: Các đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã. 

3. Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu 

3.1. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin 

- Nội dung: Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên đề cho đội ngũ 

cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong tỉnh về triển khai, thực thi Nghị định 47; vai trò của dữ liệu mở, liên thông 

chia sẻ chia sẻ dữ liệu, phát triển các nghiên cứu về dữ liệu mở, liên thông chia 

sẻ dữ liệu và khai thác dữ liệu mở. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Công nghệ thông tin. 

3.2. Tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên các 

cơ quan báo chí, tuyên truyền 

- Nội dung: Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho 

phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ làm công tác biên 

tập tin, bài trang thông tin điện tử, xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh, 

đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã của các cơ quan, đơn vị địa phương trong 

tỉnh về Nghị định 47; vai trò của dữ liệu trong xây dựng chính quyền điện tử, 

phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; lợi ích, quyền của người 

dân đối với việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu số để đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

4. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

- Nội dung: Hỗ trợ cung cấp các tài liệu chuyên đề, hướng dẫn chuyên 

môn về thực thi triển khai Nghị định 47; vai trò của dữ liệu mở, liên thông chia 

sẻ chia sẻ dữ liệu, phát triển các nghiên cứu về dữ liệu mở, liên thông chia sẻ dữ 

liệu và khai thác dữ liệu mở. Trao đổi, giải đáp các ý kiến, câu hỏi về Nghị định 

47. Cung cấp tin, bài, video clip tuyên truyền liên quan đến hoạt động triển khai, 

thực thi Nghị định 47; vai trò của dữ liệu trong xây dựng chính quyền điện tử, 

phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; lợi ích, quyền của người 

dân đối với việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu số để đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

- Chủ trì thực hiện: Phòng Công nghệ thông tin. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 
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- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc 

triển khai Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin 

và Truyền thông, UBND tỉnh theo quy định. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở theo chức năng, nhiệm vụ chủ 

động triển khai các nội dung được giao chủ trì thực hiện tại phần II Kế hoạch này. 

2. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh: Triển khai công tác thông tin, 

tuyên truyền về việc triển khai 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 trên địa 

bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh. 

3. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử, các ấn phẩm xuất bản về việc thực hiện quản lý, kết nối và chia sẻ 

dữ liệu số của cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 01/7/2020 

của UBND tỉnh. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo triển khai công tác thông 

tin, tuyên truyền thực hiện về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của tỉnh, 

địa phương trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, hệ 

thống thông tin cơ sở theo Kế hoạch số 2843/KH-UBND ngày 01/7/2020 của 

UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền triển khai 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 năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tuyên truyền gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 30/11/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, 

UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành, đooàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- GĐ; các PGĐ; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Phòng CNTT, TTBCXB; 

- TTCNTT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB (NL). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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