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KẾ HOẠCH 

Thực hiệnChuyển đổi số Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy Hưng 

Yên về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030; căn cứ Quyết định 571/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của 

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực 

hiện chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau: 

I. NỘI DUNG  

1. Mục tiêu tổng quát 

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số; đảm bảo an 

toàn thông tin mạng; nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của ngành, đẩy mạnh 

phát triển kinh tế số, xã hội số, thu hẹp khoảng cách số; ứng dụng hiệu quả Công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước gắn với công tác Cải cách 

hành chính.   

Xây dựng các phần mềm chuyên ngành để quản lý, cung cấp thông tin 

cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch; khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin 

dùng chung của tỉnh trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, 

hiệulực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực 

thuộc; chuẩn hóa nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ để khai thác, vận hành có 

hiệu quả các dữ liệu số hóa. 

2. Mục tiêu đến năm 2025 

a) Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp mức độ 3, mức độ 4 và  

được công khaitrên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (trong đó trên 90% 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) được cung cấp trên nhiều phương tiện truy 

cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị diđộng; 



- 100% văn bản đi được tích hợp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng và 

được truyền trên môi trường mạng (văn bản điện tử); 

- 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);  

- 100% chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề phục vụ công tác quản 

lý,  chỉ đạo, điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được kết nối, tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thốngthông tin báo cáo; 

 - 50% hoạt động thanh tra, kiểm tra củaSởVHTTDL được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan; 

- Xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành: Hệ thống Du lịch thông 

minh; Số hóa di sản văn hóa; Số hóa Thư viện; 

- Tuyển dụng 01 cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin. 

b) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kình tế 

- Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn); 

- Tỷ trọng kinh tế số của ngành đạt 10%; 

- Năng xuất lao động hằng năm tăng 7%; 

- Phấn đấu có 5 doanh nghiệp số. 

c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số 

- Hạ tầng mạng băng thông cáp quang được triển khai 100% đến cơ quan, 

đơn vị trực thuộc; 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở VHTTDL sử dụng điện thoại 

thông minh; 

- 95% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản thanh toán điện tử. 

3. Mục tiêu đến năm 2030 

a) Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 4, đượccung cấp trên nhiều 

phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị diđộng; 

- 100% văn bản đi được tích hợp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng và 

được truyền trên môi trường mạng (văn bản điện tử); 

- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);  



- 100% chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề phục vụ công tác quản 

lý,  chỉ đạo, điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được kết nối, tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thốngthông tin báo cáo của Sở và kết nối với 

tỉnh; 

- 70% hoạt động kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường 

số và hệ thống thông tin của cơ quan; 

- Xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành: Số hóa các di sản văn 

hóa phổ cập qua công nghệ số; Số hóa trong công tác tập luyện, tổ chức thi đấu 

thể thao. 

b) Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kình tế 

- Phấn đấu kinh tế số chiếm 30% GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn); 

- Tỷ trọng kinh tế số của ngành đạt 20%; 

- Năng xuất lao động hằng năm tăng 7,5%; 

- Phấn đấu có 10 doanh nghiệp số. 

c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số 

- 100% cơ quan, đơn vị được phổ cập mạng Internet băng thông cáp 

quang; dịch vụ mạng 5G; 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản thanh toán điện tử. 

(Gửi kèm Phụ lục I, II các chỉ tiêu, nhiệm vụ phân công cụ thể đối với các 

phòng, đơn vị thuộc Sở). 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số 

- Phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính của Đảng và Nhànước về 

chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị về sự cần thiết và tính 

cấp thiết của chuyển đổi số. 

- Thay đổi tư duy trong quán lý, điều hành và thực hiện công việctrong 

thời đại 4.0; khai thác sử dụng hiệu quả các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

dùng chung của tỉnh, của ngành. Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen 

thưởng kịp thời các tập thể, cánhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số. 

2. Kiến tạo thể chế về chuyển đổi số 

Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống vănbản quy 

phạm pháp luật của ngành có liên quan đến chuyển đổi số, để điều chỉnh các 



mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình chuyển đổi số của ngành. 

3. Xây dựng hạ tầng số: Rà soát, bổ sung mua sắm trang thiết bị công 

nghệ thông tin phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số. 

4. Phát triển nền tảng số: Thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số; khai 

mở giá trị mới, mang lại hiệu quả, lợi ích rõ ràng cho công tác quản lý và tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.  

5. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

- Triển khai hệ thống phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không 

gian mạng, kịp thời xử lý; phát triển hệ thống nền tảng,hạ tầng, mạng lưới gắn 

với bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

- Triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu 

sự cố mất an toàn, an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở: Tham mưu lãnh đạo Sở nguồn kinh phí để thực hiện 

Kế hoạch; hoàn thành nội dung công việc được phân công chủ trì; theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo lãnh 

đạo Sở kết quả thực hiện. 

2. Các phòng, đơn vị: Căn cứ vào nội dung công việc được giao chủ trì, 

chủ động phối hợp với phòng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả, hoàn 

thành đúng tiến độ đã đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các phòng, đơn vị phổ biến, quán 

triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người laođộng và thực hiện theo đúng 

kế hoạch đã đề ra./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Các Liên đoàn thể thao tỉnh; 

- Phòng VH&TT; Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, đơn vị  thuộc Sở; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đào Mạnh Huân 



- Lưu: VT, VP. 
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Phụ lục I 

Phân công theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số 

TT 
Nhóm/Tên chỉ tiêu Mục tiêu đến năm 

2025 

Mục tiêu đến 

năm 2030 

Chủ trì theo 

dõi, đôn đốc 

Đơn vị phối hợp 

I. Chính quyền số 

1 Cung cấp DVC trực tuyến mức 3, 4 
100% TTHC có đủ 

điều kiện 

100% DVCTT 

mức độ 4 được 

cung cấp trên 

nhiều phương 

tiện khác nhau 

Văn phòng Sở Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

2 

Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua môi 

trường mạng dưới dạng văn bản điện 

tử có chữ ký số (trừ văn bản mật) 

100% 100% Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

3 
Tỷ lệ hồ sơ công việcđược xử lý trên 

môi trường mạng
 

90% 100% Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

4 
Tỷ lệ sử dụng Hệ thống thông tin báo 

cáo  
100% 100% Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

II. Kinh tế số 

 Tỷ lệ đóng góp vào GRDP của tỉnh 20% 30% Phòng Quản lý 

Du lịch 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Hiệp hội Du lịch 

tỉnh;các Liên đoàn thể thao tỉnh; các công ty, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch 

 Tỷ trọng kinh tế trong lĩnh vực ngành 10% 20% 

Phòng Quản lý 

Du lịch
 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Hiệp hội Du lịch 

tỉnh; các Liên đoàn thể thao tỉnh; các công ty, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch
 

 Tăng năng xuất lao động hằng năm 
 

7% 

 

7,5% 

 

Phòng Quản lý 

Du lịch
 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Hiệp hội Du lịch 

tỉnh; các Liên đoàn thể thao tỉnh; các công ty, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch
 

 
Số lượng công ty, doanh nghiệp số 

của ngành 
5 7 

Phòng Quản lý 

Văn hóa và Gia 

đình
 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Hiệp hội Du lịch 

tỉnh; các Liên đoàn thể thao tỉnh; các công ty, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao và du lịch
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Phụ lục 2 

Danh mục,nhiệm vụ dự án triển khai đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

TT Nhiệm vụ, dự án Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Lộ trình 
Nguồn 

vốn 

1 

Phát triển thông tin quảng bá du lịch tỉnh 

- Phát triển ứng dụng di động dành cho khách du 

lịch Hưng Yên (all in one) để hỗ trợ du khách. 

- Sử dụng trang web du lịch chính thức để giúp du 

khách lên kế hoạch cho chuyến đi đến Hưng Yên, 

và nhận thông tin về các doanh nghiệp du lịch 

đáng tin cậy. 

- Cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch trên 

trang web du lịch chính thức của Tỉnh. 

- Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, 

sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của tỉnh Hưng 

Yên và phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự 

động qua thiết bị di động thông minh. 

- Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

ngành du lịch. 

- 100% công tác quản lý liên quan đến du lịch 

(các cơ sở cung cấp dịch vụ cho du lịch, hướng 

dẫn viên, công ty khai thác du lịch...) được điện tử 

hóa, số hóa. 

- Xây dựng và triển khai giải pháp du lịch qua 

hình ảnh đối với những di tích lịch sử quan trọng 

của tỉnh Hưng Yên, qua đó cung cấp những thông 

tin chính thống đối với vấn đề văn hóa, lịch sử 

Phòng Quản lý du 

lịch 

VNPT Hưng Yên; Trung tâm thông tin 

xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội du lịch 

tỉnh; các công ty, doanh nghiệp lữ hành 

của tỉnh; các điểm du lịch 

2021-2025 
Ngân sách 

nhà nước 
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2 

Nâng cấp hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch 

- Cung cấp wifi miễn phí tại các địa điểm du lịch. 

- Xây dựng thông tin tên đường, biển báo, di tích 

văn hóa lịch sử (ví dụ mã QR code,v.v). 

- Hợp tác với các bên liên quan trong ngành để 

thu thập và chia sẻ dữ liệu thông qua cơ sở dữ 

liệu dùng chung. 

- Đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán trực tuyến 

(qua ví, thẻ ngân hàng trực tuyến, QR Code...) ở 

tất cả các điểm đến du lịch. 

- Xây dựng các ứng dụng giám sát, cảnh báo an 

toàn, hỗ trợ khách du lịch trong những trường 

hợp cần sự trợ giúp, trường hợp khẩn cấp. 

- Ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường 

(AR/VR) trong lĩnh vực văn hóa. 

Phòng Quản lý du 

lịch 

VNPT Hưng Yên; Trung tâm thông tin 

xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội du lịch 

tỉnh; các công ty, doanh nghiệp lữ hành 

của tỉnh; các điểm du lịch 

2025-2030 
Ngân sách 

nhà nước 

3 

Số hóa các di sản văn hóa(100% hồ sơ tài liệu, 

hiện vật được quản lý trên phần mềm quản lý hiện 

vật; 100% tài liệu hiện vật có giá trị tiêu biểu về 

lịch sử, văn hóa, khoa học được số hóa và ứng 

dụng trên nền tảng số; 100% các nhà lưu niệm, 

tưởng niệm danh nhân xếp hạng Quốc gia được 

số hóa và ứng dụng trên nền tảng số; 100% Bảo 

vật Quốc gia được số hóa và ứng dụng trên nền 

tảng số;  100% di sản văn hóa phi vật thể đã được 

ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa cấp Quốc 

gia được số hóa và ứng dụng trên nền tảng số) 

Bảo tàng tỉnh 
Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

Ban Quản lý di tích tỉnh; 
2021-2025 

Ngân sách 

nhà nước 

 

4 Số hóa Thư viện Thư viện tỉnh 
Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh các 

huyện, thị xã, thành phố 
2021-2025 

Ngân sách 

nhà nước 
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5 

Số hóa các di sản văn hóa phổ cập qua công 

nghệ số(100% các di tích lịch sử văn hóa 

được số hóa; 100% số di sản văn hóa phi vật 

thể có giá trị văn hóa tiêu biểu nhưng chưa 

được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa 

phi vật thể cấp Quốc gia được số hóa và được 

ứng dụng trên nền tảng số; 100% trưng bày 

chuyên đề, không gian trưng bày ngoài trời 

tại bảo tàng được số hóa 3D; 100% các nhà 

tưởng niệm, lưu niệm danh nhân được số hóa 

và được ứng dụng trên nền tảng số) 

Phòng Quản lý Văn 

hóa và Gia đình 

Bảo tàng tỉnh; Ban Quản lý di tích tỉnh; 

Phòng Văn hóa và Thông tincác huyện, 

thị xã, thành phố 

2025-2030 
Ngân sách 

nhà nước 

6 
Ứng dụng công nghệ số trong công tác tập 

luyện, tổ chức thi đấu thể thao 

Phòng Quản lý Thể 

dục thể thao 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

tỉnh; Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thanh các huyện, thị xã, thành phố; các 

Liên đoàn thể thao tỉnh 

2025-2030 
Ngân sách 

nhà nước 

7 
Số hóa các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

ngành 
Nhà hát Chèo tỉnh 

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

Trung tâm Vănhóa – Điện ảnh tỉnh 
2025-2030 

Ngân sách 

nhà nước 
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