Chiu ngày 13/1/2022, B Thông tin và Truyn thông (TT&TT) ã t chc Hi ngh ph bin, chia s câu chuyn
chuyn i s cho 63 tnh, thành ph trc thuc Trung ng. Th trng B TT&TT Nguyn Huy Dng ch trì Hi ngh.
Hi ngh c t chc theo hình thc trc tip và trc tuyn ti im cu Tr s B TT&TT, Tòa nhà Cc Vin thông, Tòa
nhà Cc Tn s vô tuyn in và 63 im cu ti S TT&TT các tnh, thành ph trc thuc Trung ng.
8 câu chuyn thành công v chuyn i s
Ti Hi ngh, lãnh o 8 S TT&TT ã trình bày 8 tham lun chia s các kinh nghim và bài hc hay v chuyn i s trong 03
nhóm ch : Chính quyn s, Kinh t s và Xã hi s.
S TT&TT Thái Nguyên và S TT&TT Thái Bình chia s vic trin khai, áp dng Nn tng S tay ng viên ti a phng mình. Nn
tng S tay ng viên tnh Thái Nguyên ã s dng Công ngh nh danh in t (eKYC), Công ngh tng hp ting nói (TTS) và Tr
lý o ng b tnh. Tr lý o s t ng tr li các câu hi ca ng viên v iu l, quy ch, quy nh hot ng, xây dng và phát trin ng. Trong
02 tun trin khai th nghim (t ngày 02/01/2022), ã trin khai cài t cho 100% ng viên (khong 5.000 ng viên) thuc ng b
khi các c quan tnh, c các t chc ng và ng viên tip nhn và ánh giá cao.

Th trng Nguyn Huy Dng phát biu ch o ti Hi ngh
S TT&TT TP HCM, mt trong nhng a phng phi gng mình gánh chu nhiu tn tht trong làn sóng COVID trong nm
2021, gii thiu v Cng thông tin An toàn COVID (http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/) và ng dng PC-COVID phc v
thich ng an toan, linh hoat, kiêm soat hiêu qua dich COVID-19. n nay, trên a bàn Thành ph ã có hn 400 ngàn mã
QR a im, hn 5 triu in thoi cài t PC-COVID.
c bit, t u nm 2022, khi TP HCM m li các ng bay quc t, Thành ph ã trin khai trong thi gian rt ngn H thng giám sát,
qun lý ngi nhp cnh cách ly ti ni lu trú (kt hp vi S dng mã QR cá nhân t h thng PC-COVID cung cp thông tin khi
làm xét nghim, qua im kim soát ti sân bay) theo quy trình khép kín t lúc chun b nhp cnh ti Cng hàng không Tân
Sn Nht cho n lúc cách ly ti ni lu trú.
i din S TT&TT Tha Thiên Hu chia s nhng thành công trong vic trin khai Nn tng ô th thông minh và chính quyn s
Hue-S. c xây dng vi mc tiêu cao nht là em li li ích cho ngi dân, doanh nghip, to ra mt môi trng tng tác s tp trung,
ngi dân óng vai trò giám sát, phn bin xã hi, Hue-S ã thc s to ra tin ích, thu hút s lng ln ngi dùng. Hin nay, sô lng
ngi ng ky tai khoan s dung Hue-S a at hn 867 nghìn trên tông sô ngi dân tinh Tha Thiên Huê co s dung iên thoai
di ông thông minh la 680.756 (at 144%).

i din lãnh o S TT&TT TPHCM phát biu ti Hi ngh
Bc Giang là câu chuyn thành công ca mt a phng áp dng hiu qu các nn tng s quc gia nh ng dng PC-COVID, Nn
tng truy vt, nn tng xét nghim. Riêng i vi ng dng PC-COVID, Bc Giang là tnh dn u v s lng ngi s dng in thoi thông
minh cài t ng dng này. Trên ng dng PC-COVID, ngi dân Bc Giang c cp nht kt qu tiêm chng, kt qu xét nghim và
khai báo y t. 100% cán b y t Bc Giang s dng Nn tng tiêm chng phc v cho công vic thông qua in thoi thông minh.
S TT&TT Bà Ra Vng Tàu chia s kinh nghim trin khai Tng ài AI t vn, h tr chm sóc F0 ti nhà gim bt quá ti, áp lc cho
nhân viên y t. Tng ài có chc nng t vn, h tr chm sóc y t qua hình thc hi thoi 2 chiu là: Tng ài nhn s gi n ca F0 liên h
khi cn h tr y t và Tng ài t ng gi ti các F0 thm hi sc khe nh k và h tr cách chm sóc, iu tr. Theo thng kê trên H thng,
ch trong thi gian ngn, t ngày 15/12/2021 n ngày 31/12/2021 các cuc gi ra t vn, h tr chm sóc F0 ti nhà là gn
20.000 trng hp và tip nhn gi vào là hn 2.500 cuc gi.
S t chc Cuc thi k nng tr lý o gia các a phng
Phát biu kt lun Hi ngh, Th trng Nguyn Huy Dng ánh giá cao vic t chc Hi ngh ph bin, chia s câu chuyn chuyn i s ca
63 a phng hôm nay. ây là c hi i din 63 tnh, thành ph ngi li vi nhau chia s các câu chuyn, ý tng, bài hc, cách làm
và kinh nghim hay trong chuyn i s, hc hi ln nhau và t ó s trin khai chuyn i s tt hn trong nm 2022 và nhng nm tip
theo.
Theo Th trng, chuyn i s quc gia thc cht là câu chuyn chuyn i s ca 63 tnh, thành, ca hn 700 huyn, ca 11 nghìn xã.
ây là nhng cp chính quyn gn dân nht, trc tip trin khai chuyn i s và có th cm nhn c nhng thay i mà chuyn i s mang li
cho xã hi, cho ngi dân.
Tám câu chuyn chuyn i s c chia s ti Hi ngh hôm nay cho thy, chuyn i s không ch c trin khai ti các c quan chính
quyn, mà còn c trin khai trong công tác ng. Thái Bình, Thái Nguyên là nhng tnh i u, tiên phong trin khai Nn tng S
tay ng viên.

Chuyn i s mun trin khai thành công ph thuc vào ý chí, quyt tâm ca ngi ng u. Hin mi có 50% Tnh y, Thành y ban
hành Ngh quyt v chuyn i s. Ngay trong tun này, B TT&TT s ban hành vn bn nhc nh các a phng còn li sm ban
hành Ngh quyt nhm y nhanh tin trình chuyn i s, ng thi các S TT&TT ti các a phng này cn ch ng trong công tác
tham mu cho Tnh y, Thành y a phng mình, Th trng B TT&TT cho bit.
Chuyn i s là nhm gii quyt bài toán, ni au ca xã hi. Ni au ln nht ca xã hi hin nay là làm sao phòng chng dch hiu qu,
a cuc sng tr li trng thái bình thng.
Chuyn i s cng là câu chuyn ca con ngi, ca nhn thc. ó là câu chuyn thành công ca Lng Sn trong vic thành lp c hn
1 nghìn T Công ngh cng ng vi s lng ngi tham gia khong 7-10 nghìn ngi. Nhng thành viên trong mng li này gn gi,
gn bó vi bà con, có th trc tip ào to, hng dn cho các h gia ình trong các thôn bn s dng nn tng s, công ngh s, a công
ngh s n mi ngõ ngách ca cuc sng, thúc y chuyn i s trong toàn xã hi.
Th trng Nguyn Huy Dng cho rng, nhng câu chuyn thành công c chia s hôm nay rt n tng, tuy nhiên vn còn thiu
nhng câu chuyn v ào to k nng s cho ngi dân, cho cán b công chc; thiu nhng câu chuyn khc ha dùng công c gì
chuyn i s thành công, dùng công c gì a 100% dch v công lên trc tuyn, dùng công c gì truyn ti thông ip t chính
quyn n ngi dân mt cách nhanh nht. Vn còn thiu nhng câu chuyn v s dng d liu a ra nhng quyt nh hiu qu, chng hn
liên quan n u t công, xây dng ng cao tc.
Th trng B TT&TT cng ch o nhng vic cn làm ngay, theo ó V Hp tác quc t phi hp Cc Tin hc hóa hoàn thin hn na
Cng thông tin T63 – Câu chuyn chuyn i s ca 63 tnh, thành ph ti a ch t63.mic.gov.vn sao cho vic gi cng nh lan
truyn các câu chuyn thành công v chuyn i s c d dàng hn na. Ch cn 1 click chut là có th gi câu chuyn qua các nn
tng s.
Cng thông tin T63 s tr thành kho thông tin v các câu chuyn thành công trong chuyn i s, trên c s ó các ài truyn
hình VTV, VOV, VTC khai thác làm phóng s v các câu chuyn gc, báo, tp chí chuyn nhng câu chuyn này thành
Infographic…
Th trng lu ý, các a phng khi s dng công c chuyn i s nên chú trng s dng các nn tng xut sc ca Vit Nam.
Cui cùng, Th trng ch o trong thi gian ti s t chc Cuc thi k nng tr lý o gia các a phng liên quan n kin thc pháp lut, kin
thc v th tc hành chính trong ngành TT&TT. Tr lý o thông minh nht s c la chn nhân rng s dng trong toàn ngành.
*Cng ti Hi ngh, ã t chc ra mt Cng thông tin T63 – Câu chuyn s ca 63 tnh, thành ph ti a ch t63.mic.gov.vn và Cng
thông tin Cm nang Chuyn i s DX ti a ch dx.mic.gov.vn.
Ti Hi ngh, i din Cc Tin hc hóa gii thiu K hoch bi dng, tp hun v chuyn i s cho 10.000 cán b, công chc, viên chc
trong c quan nhà nc và trong các c quan truyn thông, báo chí./.
Theo Giang Phm (mic.gov.vn)

