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KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới
năm 2021
Thực hiện Công văn số 1453/BTTTT-HTQT ngày 07/5/2021 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Viễn thông và
Xã hội thông tin thế giới 2021.
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Ngày
Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về Ngày Viễn thông
và Xã hội thông tin thế giới năm 2021 với thông điệp "Tăng tốc chuyển đổi số
trong giai đoạn khó khăn". Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người
dân, tổ chức, doanh nghiệp về tầm quan trọng của ngành Viễn thông và Xã hội
thông tin trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
2. Yêu cầu:
- Nội dung tuyên truyền phù hợp với hướng dẫn của Bộ Thông tin và
Truyền thông và Thông điệp của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU).
- Nội dung tuyên truyền phải cô đọng, trọng tâm và đạt hiệu quả cao.
II. Nội dung tuyên truyền:
Thông điệp của Tổng thư ký ITU (Phụ lục nội dung chi tiết đính kèm).
III. Đối tượng phổ biến:
Phổ biến đến mọi người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Phú Yên.
IV. Hình thức và thời gian tuyên truyền:
1. Hình thức:
- Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền phổ biến trên Trang Thông tin
điện tử của Sở; treo băng rôn tuyên truyền quảng bá về Ngày viễn thông và Xã
hội thông tin thế giới 2021.
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- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Đài Truyền thanh -Truyền hình cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao,
tuyên truyền sâu rộng đến người dân và tổ chức ở địa phương.
- Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông tuyên truyền đến toàn thể nhân
viên công ty.
2. Thời gian:
Thời gian thực hiện: Ngày 17/ 5/2021.
V. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí quản lý hành chính không thực
hiện chế độ tự chủ đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021.
Tổng kinh phí: 300.000đ (Kèm theo dự trù kinh phí chi tiết).
VI. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Bưu chính - Viễn thông:
- Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản đưa nội dung tuyên truyền
lên Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản:
- Phối hợp Phòng Bưu chính - Viễn thông kiểm tra nội dung tuyên truyền
phù hợp, hiệu quả.
3. Văn phòng Sở
- Phối hợp Phòng Bưu chính-Viễn thông tham mưu treo băng rôn tuyên
truyền Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021 tại Sở Thông tin
và Truyền thông.
- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện và thanh toán đúng quy định.
4. Các Phòng VHTT cấp huyện, các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Đài Truyền thanh -Truyền hình cấp huyện: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền
phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Các doanh nghiệp Bưu chính,Viễn thông: Tuyên truyền đến toàn thể
nhân viên công ty; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển
đổi số trong tình hình mới.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế
giới năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Bộ TTTT (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Phòng TT-BC-XB, VP Sở;
- P.VHTT, TT VH-TT và TT-TT cấp huyện;
- Các DN Bưu chính,Viễn thông;
- Lưu: VT, BCVT.

Trần Thanh Hưng

Phụ lục:
NGÀY VIỄN THÔNG VÀ XÃ HỘI THÔNG TIN THẾ GIỚI-17/5
THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ ITU
Thông qua sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, xã hội của
chúng ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số để chuyển sang xã hội thông tin
và kinh tế số.
Xã hội thông tin đang nổi lên như một trong những tuyến phòng thủ chính chống
lại đại dịch COVID-19. Đã có rất nhiều câu chuyện thành công để làm sáng tỏ
tầm quan trọng sống còn của CNTT-TT và sự bất bình đẳng số sâu sắc giữa các
quốc gia và trong từng quốc gia.
Trong năm quyết định này, ITU sử dụng Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin
Thế giới để chung tay hành động trên toàn thế giới nhằm chuyển đổi số trong
mọi lĩnh vực và khía cạnh của cuộc sống. Đây là cơ hội để thúc đẩy các chiến
lược quốc gia về phát triển CNTT-TT, triển khai các chính sách đột phá và các
biện pháp hữu hiệu để khuyến khích đầu tư vào CNTT-TT, các kỹ năng số và
đồng thời nâng cấp các dịch vụ với công nghệ mới như AI và 5G - các vấn đề
trung tâm của nền kinh tế số.
Thời điểm lịch sử này kêu gọi quan hệ hợp tác và đối tác. Tôi kêu gọi các quốc
gia thành viên và các bên liên quan tiếp tục nỗ lực khai thác sức mạnh của
CNTT-TT để thúc đẩy các Kế hoạch hành động WSIS, Chương trình nghị sự kết
nối ITU 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cũng như
chủ đề “Kết nối những khu vực chưa được kết nối hướng đến phát triển bền
vững” của Hội nghị Phát triển viễn thông thế giới ITU 2021 (WTDC-21), nhờ
đó quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ mà chúng ta đang chứng kiến không bỏ ai
lại phía sau, không ai bị ngắt kết nối.
Chúng ta hãy chia sẻ với nhau về những câu chuyện thành công, cũng như
những thách thức và những bài học kinh nghiệm thực tế bổ ích nhân dịp kỷ niệm
Ngày 17 tháng 5 - Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021 với
chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn thách thức”.
Chúc quý vị luôn an toàn, mạnh khoẻ và mạnh mẽ!
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Dự trù kinh phí tuyên truyền Ngày Viễn thông
và Xã hội thông tin thế giới năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số

STT

1

Nội dung

/KH-STTTT ngày tháng năm 2021 Sở Thông tin
và Truyền thông)

ĐVT

Tuyên truyền Ngày Viễn
thông và Xã hội thông tin thế Băng rôn
giới (17/5) năm 2021
Tổng cộng
Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn.

Số
lượng
01

Đơn vị tính: Đồng
Thành
Đơn
Ghi
tiền
giá
chú
300.000

300.000
300.000

Tạm
tính

