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KẾ HOẠCH 
tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU  

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030  

----- 
 
 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 10-NQ/TU); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm góp phần nâng cao nhận thức về 

vị trí, vai trò của chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên trong toàn Đảng bộ Khối.  

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc để cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hiểu rõ các quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, nhất là quan điểm đẩy mạnh chuyển 

đổi số theo 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; lấy người dân, doanh 

nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số; ứng dụng 

nền tảng số hướng đến nâng cao chất lượng sống của nhân dân và sự phát triển của 

doanh nghiệp. 

- Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên để đảm bảo sự đồng thuận 

trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 10-NQ/TU đã đề ra. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tổ chức học tập, quán triệt  

- Nội dung: Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 (có gửi kèm theo). 
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- Đối tượng học tập: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên. 

- Hình thức: Phổ biến, quán triệt bằng các hình thức phù hợp. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/5/2022. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về thực hiện 

chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về chuyển đổi số; 

phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số. 

 - Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Tuyên giáo - Dân vận 

Đảng ủy Khối; các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch số 18-KH/ĐUK, ngày 15/10/2020 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK, ngày 17/02/2022 về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, 

ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; trong đó chú trọng thực hiện chuyển 

đổi số mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm thống nhất, kết nối liên 

thông và đồng bộ; tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình 

chuyển đổi số. 

- Cơ quan thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Hoàn thiện chương trình “Văn phòng đảng vụ điện tử”; đồng thời phát triển 

các ứng dụng khác góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, lãnh đạo của 

Đảng ủy Khối; sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp do tỉnh, 

Trung ương triển khai; đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu và thông tin kết nối, 

tích hợp thông suốt giữa Đảng ủy Khối với tỉnh, giữa Đảng ủy Khối với cơ sở.  

- Cơ quan thực hiện: Các chi, đảng bộ cơ sở; Văn phòng và các ban của 

Đảng ủy Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 

10-NQ/TU cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và báo cáo kết quả học tập, 
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quán triệt (theo mẫu đính kèm) về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) 

trước ngày 30/5/2022. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định phối hợp 

với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp trên cơ sở những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, xây dựng kế hoạch triển khai trong 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tại cơ sở. 

          2. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận theo dõi, đôn đốc và tham mưu Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy (khi có yêu cầu)./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 

 
 
 

Phạm Thị Tố Loan          



ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN  VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ ………………………………………. 

 

BÁO CÁO 
kết quả tổ chức quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) 

 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
----- 

 

Tình hình tổ chức phổ biến, quán triệt  

Kế hoạch  
triển khai thực hiện  

 (ghi rõ số, ngày ban hành) 
Ngày tổ chức phổ 
biến, quán triệt 

Hình thức 

Đảng viên Quần chúng 

Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 
Số người đã 
học/Tổng số 

Tỷ lệ % 

       

  

                                                                                           Bình Thuận, ngày        tháng      năm 2022 

                                                                                                                                   T/M CẤP ỦY 
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