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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua "Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện  

Đề án Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh 

Hưng Yên phát động phong trào thi đua "Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện Đề án 

Chuyển đổi số" giai đoạn 2022 – 2025,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đố số trong xã hội và hành 

động tham gia của cơ quan thực hiện thắng lợi Chương trình, Đề án chuyển đổi 

số trên địa bàn tỉnh. 

- Tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi cá nhân, tập thể phấn 

đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đến năm 2025 hoàn thành các 

mục tiêu cơ bản theo Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 15/6/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đối số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng 

tạo trong thực hiện phong trào thi đua; bồi dưỡng, nhân rộng các cách làm hay, 

hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai phát động và thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cơ 

quan, phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tập thể, cá nhân tham 

gia phong trào thi đua; xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thực hiện có hiệu 

quả, phát huy được sáng kiến của toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

tham gia phong trào thi đua. 

- Thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng với 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của các nhiệm vụ chính trị; gắn việc triển khai thực hiện 

phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cơ quan, của 

tỉnh;  
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- Bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối 

tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân theo đúng quy định 

chung của phong trào. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở trong việc thực 

hiện chủ trương của Đảng, quy định của tỉnh về chuyển đối số; nâng cao nhện 

thức về sự cần thiết, tính cấp thiết, lợi ích của chuyển đổi số; gắn kết, bổ sung 

nhiệm vụ chuyển đổi số vào các Nghị quyết, chiến lược, chương trình hành 

động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh.  

2. Tăng cường quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử; xây dựng hình ảnh, 

văn hóa con người Hưng Yên thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn 

với đảm bảo an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội. 

3. Triển khai số hóa dữ liệu các khu di tích, lịch sử văn hóa, du lịch trọng 

điểm để quảng bá hình ảnh; kết hợp công nghệ số 3D, 4D để giới thiệu về điểm 

đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh và phát triển ứng dụng thuyết minh du 

lịch tự động qua thiết bị di động thông minh. 

4. Tiếp tục triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ máy tính trong thực hiện 

nhiệm vụ; áp dụng tốt công tác xử lý văn bản trên phần mềm Hệ thống văn bản 

và điều hành tỉnh; Thư công vụ; Thanh toán tài chính hạn chế sử dụng tiền 

mặt,…  

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THI ĐUA 

 1. Đối tượng thi đua 

- Tập thể: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 

- Các nhân: Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. 

2. Thời gian thi đua: 

Phong trào thi đua được triển khai kể từ ngày phát hành kế hoạch đến hết 

năm 2025; sơ kết phong trào năm 2023 và tổng kết phong trào năm 2025. 

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA 

Các tiêu chí xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định 

chung tại mục  IV.Tiêu chí thi đua, Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 01/6/2022 của 

UBND tỉnh. 

V. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Thực hiện theo quy định chung tại mục V.Đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức 

khen thưởng, Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu lãnh 

đạo Sở  triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các báo cáo theo quy định 

tại Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh. 

- Các cán bộ, công chức, viên chức của Sở nghiêm túc tham gia thi đua, góp 

thành tích trong công tác cải cách hành chính. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Hưng Yên đẩy mạnh 

thực hiện đề án chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Lưu: VT, VP.. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đào Mạnh Huân 
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