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KẾ HOẠCH
Hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng10 hằng năm là Ngày 
Chuyển đổi số quốc gia); nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung và sự phát triển của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nói 
riêng, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động hưởng ứng Ngày Chuyển 
đổi số quốc gia năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức 

cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam về 
vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chuyển đổi số nhằm triển khai một cách 
đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số.

- Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh 
nghiệp khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); nâng cao ý thức, đẩy mạnh việc 
sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của ngành 
BHXH Việt Nam, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

2. Yêu cầu
- Tổ chức thông tin, truyền thông cao điểm về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

(ngày 10 tháng 10 hằng năm) từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022.
- Các hình thức thông tin, truyền thông cần linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tận 

dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung 
truyền thông lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thông tin, truyền thông về những định hướng, quan điểm, giải pháp, 
nội dung về chuyển đổi số gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các 
văn bản: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
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2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 
22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Chỉ thị số 
02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện 
tử hướng tới Chính phủ số; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số 
xếp hạng của Việt Nam; Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển 
đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ”; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 
16/6/2022 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 
của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 496/QĐ-
BHXH ngày 21/3/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt Kế hoạch 
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam năm 2022; Quyết định 
số 123/QĐ-BHXH ngày 28/01/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành 
Kế hoạch của BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06; Kế hoạch số 2207/KH-BHXH 
ngày 12/8/2022 triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân 
của người tham gia trong cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, 
phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.

2. Thông tin kết quả triển khai phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính 
phủ số và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Biểu dương những tập thể, cá 
nhân đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả về chuyển đổi số.

3. Truyền thông những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu 
và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải phát triển Chính phủ điện tử hướng 
đến Chính phủ số, về phát triển kinh tế số và xã hội số (tham khảo các nội dung đăng 
tải trên Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ http://dx.gov.vn).

4. Truyền thông về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn 
vị đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Thực hiện theo quy định và được đảm bảo từ 
nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 được BHXH Việt 
Nam giao cho các đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm CNTT: 
- Là cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực 

thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi 
tắt là BHXH tỉnh) tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Tổng 
Giám đốc về kết quả thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp cung cấp thông tin, kết quả triển khai chuyển đổi số của BHXH 
Việt Nam để Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH và BHXH tỉnh tổ chức các 
hoạt động truyền thông.

2. Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH:
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Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông để truyền thông các nội dung 
tại Phần II Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông của BHXH Việt Nam 
(Tạp chí BHXH, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Fanpage BHXH Việt 
Nam trên facebook, zalo...); phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để 
truyền thông về nội dung tại Mục 2 Phần II Kế hoạch này.

3. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
Tổ chức phổ biến các nội dung được nêu tại Phần II Kế hoạch này đến công 

chức, viên chức và người lao động của đơn vị.
4. BHXH tỉnh
- Tổ chức cung cấp thông tin, phổ biến đến công chức, viên chức và người 

lao động của đơn vị, truyền thông trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, các 
trang mạng xã hội về các nội dung được nêu tại Phần II Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của địa phương để truyền 
thông về nội dung tại Mục 2 Phần II Kế hoạch này.

Căn cứ Kế hoạch và điều kiện thực tế của từng đơn vị, đề nghị Thủ trưởng 
các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh triển khai các hoạt 
động phù hợp nhằm truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia đảm bảo thiết 
thực, hiệu quả, tiết kiệm; báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về BHXH Việt Nam 
(Trung tâm CNTT) trước ngày 15/10/2022. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
liên hệ về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm CNTT) để được hỗ trợ./.

Nơi nhận: 
- Ủy ban Quốc gia về CĐS (để b/c)BTTTT;
- Cục CĐSQG (BTTTT);
- Cục KSTT (VPCP);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Mạnh
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