
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /QĐ-BKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022  

của Thủ tướng Chính phủ 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”  

của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025 

 

BỘ TRƯỞNG  

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ 

về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 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”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 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 Kế 

hoạch). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-2021-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-461294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-quyet-50-nq-cp-2021-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-474838.aspx
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Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ TTTT (để t/d, p/h); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h); 

- Cổng TTĐT của Bộ; 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Bùi Thế Duy 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ 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” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BKHCN ngày    tháng   năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 
 

I. Mục tiêu chung 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và 

cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Bộ Khoa học và Công nghệ để thúc 

đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho CBCCVC đang làm việc tại 

Bộ Khoa học và Công nghệ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số trong ngành khoa học và công nghệ. 

II. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

 1. Lãnh đạo các cấp nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện 

chuyển đối số tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

 2. Xây dựng được mạng lưới chuyển đổi số đến tận cấp cơ sở với đỗi ngũ 

thành viên được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng 

làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số  

 3. 100% CBCCVC hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, 

cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số. 

 4. 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hằng năm được đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo 

qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia. 

III. Nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 

Chi tiết các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm thực hiện 

a. Các đơn vị thuộc Bộ: 
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- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 

theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng. 

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch về 

Trung tâm Công nghệ thông tin định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hằng tháng. 

b. Trung tâm Công nghệ thông tin: 

- Làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra các đơn vị 

thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ 

trưởng các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, 

đúng tiến độ. 

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

Kế hoạch. 

- Tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ 

Thông tin và Truyền thông, định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm. 

c. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ 

- Làm đầu mối chủ trì thực hiện các chiến dịch truyền thông về chuyển đổi 

số, xây dựng các nội dung tuyên truyền, tạo xu thế về chuyển đổi số của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

d. Vụ Tổ chức cán bộ 

- Ưu tiên xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 

chuyển đổi số thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong việc đào tạo CBCCVC về chuyển đổi số. 

đ. Vụ Kế hoạch - Tài chính  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê 

duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước 

hằng năm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà 

nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Phụ lục 

Danh mục nhiệm vụ thực hiện 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”  

của Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2022-2025  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BKHCN ngày     tháng    năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Kết quả, sản 

phẩm 

I Xây dựng cơ chế chính sách      

1 Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách 

hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực 

tiếp triển khai chuyển đổi số 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

08/2022 12/2025 Cơ chế, chính 

sách hỗ trợ, triển 

khai đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, 

kỹ năng về 

chuyển đổi số 

2 Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu 

dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân 

điển hình tiên tiến trong thực hiện chuyển đổi 

số 

Vụ Thi đua - 

Khen thưởng 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

08/2022 12/2025 Danh sách tập thể, 

cá nhân được đề 

nghị khen thưởng 

II Nâng cao nhận thức      

1 Xây dựng, thiết lập và duy trì thường 

xuyên các chuyên mục, chuyên trang về 

chuyển đổi số trên các phương tiện thông 

tin đại chúng; đưa tin, đặt bài, viết bài về 

chuyển đổi số trên hệ thống báo chí, báo 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin và các 

đơn vị chủ 

quản 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

08/2022 12/2025 Tin bài về 

chuyển đổi số 

trên hệ thống 

báo chí, báo điện 

tử, trang tin điện 
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điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực 

tuyến; tuyên truyền trên các cổng/trang 

thông tin điện tử, mạng nội bộ của Bộ và 

các đơn vị thuộc Bộ 

cổng/trang 

thông tin điện 

tử 

tử, diễn đàn trực 

tuyến; tuyên 

truyền trên các 

cổng/trang 

thông tin điện tử, 

mạng nội bộ của 

Bộ và các đơn vị 

thuộc Bộ 

2 Đưa các tin bài về chuyển đổi số trên 

trang thông tin điện tử của Văn phòng các 

Chương trình KH&CN quốc gia 

Văn phòng các 

Chương trình 

KH&CN quốc 

gia 

 08/2022 12/2022 Các tin, bài liên 

quan đến chuyển 

đổi số trên trang 

thông tin điện tử 

của Văn phòng 

các Chương  

trình KH&CN 

quốc gia 

3 Truyền thông nâng cao nhận thức về 

chuyến đổi số trên trên các kênh thông tin, 

nền tảng số của Bộ 

Trung tâm 

Nghiên cứu và 

Phát triển 

truyền thông 

Khoa học và 

Công nghệ 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin, Văn 

phòng Bộ 

08/2022 12/2025 Một số hội nghị, 

hổi thảo, tọa 

đàm, phỏng vấn, 

tin bài, ảnh, 

video, clip 

4 Nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho 

người dân, doanh nghiệp về Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 

Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

 08/2022 12/2025 Các tin, bài liên 

quan đến chuyển 

đổi số trong lĩnh 

vực Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng 
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5 Tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận 

thức về các tiêu chuẩn liên quan đến 

Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng 

Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

 08/2022 12/2025 Hội nghị, hội 

thảo, bồi dưỡng 

nâng cao nhận 

thức trong hệ 

thống ngành 

Tiêu chuấn Đo 

lường chất 

lượng về các tiêu 

chuẩn liên quan 

đến Chuyển đổi 

số 

6 Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức về Chuyển đổi số trong lĩnh vực đo 

lường 

Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

 08/2022 12/2025 Hội nghị, hội 

thảo bồi dưỡng 

nâng cao nhận 

thức trong hệ 

thống ngành 

Tiêu chuẩn Đo 

lường chất 

lượng về hoạt 

động Chuyển 

đổi số trong 

lĩnh vực đo 

lường 

7 Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức về Chuyến đổi số trong lĩnh vực đánh 

giá hợp chuẩn và hợp quy 

Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

 08/2022 12/2025 Hội nghị, hội 

thảo, bồi dưỡng 

nâng cao nhận 

thức trong hệ 
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thống ngành 

Tiêu chuẩn Đo 

lường chất 

lượng về hoạt 

động Chuyển 

đổi sổ trong 

lĩnh vực đánh 

giá hợp chuẩn và 

hợp quy 

8 Tổ chức tập huấn cho cơ quan quản lý, tổ 

chức, doanh nghiệp về mã số mã vạch để 

chuyển đổi số 

Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo 

lường Chất 

lượng 

 08/2022 12/2025 Tài liệu hướng 

dẫn, triển khai 

đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức 

về mã số, mã 

vạch để chuyển 

đổi số cho đội 

ngũ cán bộ quản 

lý, chuyên trách 

và trực tiếp triển 

khai chuyển đổi 

số; cùng các đơn 

vị doanh nghiệp 

có liên quan 

9 Xây dựng  và duy trì chuyên mục 

"Chuyển đổi số" trên Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam điện tử nhằm tuyên 

truyền sâu rộng về Đề án 

Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Việt Nam 

 08/2022 12/2025 Các tin, bài liên 

quan đến chuyển 

đổi số trên Tạp 

chí Khoa học và 
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Công nghệ Việt 

Nam 

10 Cập nhật thông tin về chuyển đổi số, biên 

soạn và xuất bản tổng luận chuyên đề về 

chuyển đổi số trong khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo 

Cục Thông tin 

Khoa học và 

Công nghệ Quốc 

gia 

 08/2022 12/2025 Tổng luận 

chuyên đề về 

chuyển đổi số 

trong khoa học 

công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 

III Phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn 

nhân lực chuyển đổi số 

     

1 Đào tạo, đạo tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi 

dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ 

năng số cho CBCCVC. 100% cán bộ lãnh 

đạo, CBCCVC trong Bộ được tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật 

kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, 

công nghệ số 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

 08/2022 12/2025 01 buổi tập huấn 

về chuyển đổi 

số, kỹ năng số 

cho CBCCVC 

thuộc Bộ/ năm 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

2 Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn 

về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, 

viên chức và người lao động thuộc các tổ 

chức thực hiện chức năng ứng dụng, 

chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi 

mới sáng tạo tại địa phương giai đoạn 

2022-2025 

Cục Ứng dụng 

và Phát triển 

công nghệ 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin, Vụ 

Phát triển 

KH&CN địa 

phương, Vụ 

Tổ chức cán 

bộ 

08/2022 12/2025 120 cán bộ, viên 

chức và người 

lao động được 

bồi dưỡng, tập 

huấn. 

IV Hợp tác, hỗ trợ triển khai      
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1 Xây dựng, phát triển, kết nối mạng lưới 

hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đào 

tạo nhân lực KH&CN phục vụ việc 

chuyển đổi số, chuyển giao, đổi mới, hoàn 

thiện công nghệ 

Quỹ đổi mới 

công nghệ quốc 

gia 

Vụ Hợp tác 

quốc tế; Trung 

tâm Nghiên 

cứu và Phát 

triển truyền 

thông Khoa 

học và Công 

nghệ 

08/2022 12/2025 - 01 mạng lưới 

hợp tác trong 

nước (tối thiểu 

100 chuyên gia, 

05 tổ chức); 

- 01 mạng lưới 

hợp tác quốc tế 

(tối thiểu 50 

chuyên gia tại 

nước ngoài); 

- 03 chương 

trình đào tạo về 

Chuyển đổi số, 

Đổi mới công 

nghệ và Chuyển 

giao làm chủ 

công nghệ. 

V Triển khai      

1 Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cả 

giai đoạn 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

08/2022 12/2022 Kế hoạch thực 

hiện Đề án giai 

đoạn 2022-2025 

2 Thực hiện tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết 

quả triển khai Đề án gửi Bộ Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 15/12 hằng năm 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Định kỳ 

hằng năm  

12/2025 Báo cáo kết quả 

triển khai Đề án 

hằng năm 

3 Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ cử cán 

bộ và bố trí kinh phí cho cán bộ tham gia 

chương trình đào tạo 1000 chuyên gia 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

Vụ Tổ chức 

cán bộ; Vụ Kế 

08/2022 12/2025 Danh sách 

CBCCVC của 
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chuyển đổi số và các hoạt động của mạng 

lưới chuyên gia chuyển đổi số quốc gia 

theo sự điều phối của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

hoạch - Tài 

chính 

Bộ đủ điều kiện 

tham gia  
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