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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng      năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_________________________ 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm 

vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu 

của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số hàng năm.  

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số.  

2. Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Thông 

tin và Truyền thông.  

3. Rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực 

tuyến mức độ toàn trình (theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng) với các thủ tục hành chính đủ điều kiện tới 

người dân và doanh nghiệp.  

4. Triển khai các nền tảng số  

- Tiếp tục triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; nền tảng bảo 

tàng số theo hướng dẫn của Chính phủ.  

- Nghiên cứu triển khai các nền tảng dùng chung phục vụ chương trình 

chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Xây dựng và triển khai ứng dụng hiệu quả Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu 

tổng hợp cấp bộ nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu từ các 

nguồn khác nhau phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.  

5. Tập trung xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 
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- Triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Triển khai quản trị dữ liệu, xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững làm nền tảng 

cho chuyển đổi số. Phát triển tài nguyên dữ liệu số phục vụ quản lý, chỉ đạo điều 

hành và chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

6. Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ 

VHTTDL và giữa Bộ VHTTDL với Chính phủ thông qua các Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NDXP); Khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia 

(cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp,…) và cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bảo 

đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện 

tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

7. Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, 

trong đó chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra 

quyết định và hoạch định chính sách; kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin.  

8. Triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc tập trung, kết nối chia sẻ 

thông tin với hệ thống tập trung về an toàn thông tin theo quy định.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ:  

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số 

theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 

2021- 2025 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.  

- Nghiên cứu, cập nhật và thực hiện lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong 

xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng 

năm và các chương trình, dự án, công trình thuộc lĩnh vực được Bộ phân công 

quản lý.  

- Thường xuyên cập nhật, phổ biến định kỳ các nội dung chuyển đổi của Bộ 

VHTTDL tại đơn vị mình.  

2. Trung tâm Công nghệ thông tin:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm về chuyển đổi số theo Kế hoạch.  

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ giúp 

việc, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ và phối 

hợp, đôn đốc, tham mưu Lãnh đạo Bộ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ chuyển đổi số trong năm 2023 tại từng đơn vị.  

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính  
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Kịp thời tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

4. Văn phòng Bộ 

Phổ biến và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị truyền 

thông, báo chí của Bộ tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Kế hoạch 

chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 tại Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Văn phòng 

Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./. 
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