
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BTTTT-THH 

V/v triển khai Quyết định 

số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022  

của Thủ tướng Chính phủ 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

146/QĐ-TTg 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” 

(sau đây gọi tắt là Quyết định số 146/QĐ-TTg). Để thực hiện đồng bộ, có hiệu 

quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 

chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg, cụ thể: 

1. Phổ biến, quán triệt các nội dung Quyết định số 146/QĐ-TTg cho các cơ 

quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản 

lý bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả truyền thông về vai trò, ý nghĩa 

của Đề án. 

2. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được 

giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg cho cả giai đoạn và kế hoạch hằng năm, bảo 

đảm đồng bộ các nội dung của kế hoạch với chương trình, kế hoạch phát triển 

chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của cơ quan, đơn vị. Tổng hợp, 

đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông 

chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ. 

3. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện từng 

nhóm nhiệm vụ của Đề án, cụ thể: 

a) Đối với nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây 

dựng các nội dung truyền thông về chuyển đổi số thống nhất, đồng bộ và xuyên 

suốt từ Trung ương đến cấp xã, gắn với điều kiện đặc thù từng ngành, lĩnh vực 

của các bộ, ngành và địa phương nhưng vẫn tạo được nhận thức chung về chuyển 

đổi số trong toàn xã hội, bảo đảm đạt được mục đích và hiệu quả truyền thông cho 

từng đối tượng cụ thể, tránh làm hình thức, phong trào, lãng phí. 

 



b) Đối với nhóm các nhiệm vụ phổ cập kỹ năng chuyển đổi số, cho ý kiến, 

thống nhất khung nội dung phổ cập kỹ năng số cho người dân và khung chương 

trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị do Bộ 

Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng; ưu tiên tổ chức phổ cập kỹ năng số, 

đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở 

đại trà (MOOCs) để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

c) Đối với nhóm các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, cho 

ý kiến, thống nhất khung nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về 

chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm 

công tác tham mưu chuyển đổi số trong cơ quan do Bộ Thông tin và Truyền thông 

chủ trì xây dựng; lựa chọn, cử cán bộ và bố trí kinh phí cho cán bộ tham gia chương 

trình đào tạo 1.000 chuyên gia chuyển đổi số và các hoạt động của mạng lưới chuyên 

gia chuyển đổi số quốc gia theo điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án từ 

nguồn chi thường xuyên thuộc ngân sách của các bộ, ngành trung ương và địa 

phương; nguồn vốn đầu tư công trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành trung ương 

và địa phương và các nguồn lực xã hội hóa. 

5. Giao đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (đối với các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), các Sở Thông tin và Truyền thông (đối với 

các địa phương) là đầu mối tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Cơ 

quan liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Tin học hóa, địa chỉ: Tầng 

21 Tòa nhà Cục Viễn thông VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội; đầu mối là đồng chí Đinh Hoàng Long, điện thoại: 0835061968, thư điện tử: 

dhlong@mic.gov.vn) để phối hợp giải quyết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;  

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, THH (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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