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BCH ĐOÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* * * 

Số: 900- KH/TĐTN-BPT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18  tháng 5 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
Phát động đợt cao điểm đồng loạt ra quân triển khai thực hiện Chương trình  

“Tuổi trẻ Bà Rịa–Vũng Tàu tiên phong chuyển đổi số” năm 2022 

------------------------- 

 

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ĐH, ngày 25/9/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025); 

Thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 24/11/2020 của 

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 2207/UBND-VP, ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

BR-VT, về việc phê duyệt xây dựng chuyển đổi số, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 209/TB-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND 

tỉnh BR-VT, về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh tại 

buổi họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển tài khoản 

giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác cho người dân từ 15 tuổi 

trở lên trên địa bàn tỉnh và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; 

Căn cứ Công văn số 5268/UBND-VP, ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh, về 

việc triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh, về 

việc triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc 

các tổ chức được phép khác cho người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh BR-

VT; 
Căn cứ Kế hoạch số 867-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 18/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc triển khai giai đoạn chuẩn bị 

(Công dân số) tham gia vào công cuộc Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu năm 2022; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch phát động đợt cao điểm đồng 

loạt ra quân triển khai thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Bà Rịa–Vũng Tàu tiên 

phong chuyển đổi số” năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ số trong đoàn viên, thanh niên, 

sinh viên, học sinh phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; góp phần nâng cao nhận 
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thức, tư duy của đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và nhân dân về vai trò 

và tầm quan trọng trong chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. 

- Nhằm trực tiếp nắm bắt nhu cầu, sở thích, nguyện vọng, tư duy, xu hướng 

của giới trẻ trong tình hình mới; đây là một trong những căn cứ quan trọng đóng 

góp vào công tác xây dựng Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 phù hợp với tình hình thực tế 

hiện nay. 

- Tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, 

trách nhiệm của mình trong hoạt động cộng đồng, xã hội; phát huy tinh thần xung 

kích của thanh niên trong chuyển đổi số góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Yêu cầu: 

Chương trình phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, khoa học và 

bảo đảm công tác tuyên truyền, truyền thông sâu rộng ý nghĩa trên toàn tỉnh và 

phải đảm bảo an toàn và tiết kiệm. 

II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU: 

1. Tối thiểu 70% Đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên 

(có căn cước công dân) có tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh toán 

không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử). 

2. Tối thiểu 60% các cơ sở kinh doanh tại mỗi địa phương được vận động 

đăng ký và vận hành điểm thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hình thức 

quét mã QR được thiết lập từ các ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. 

3. Vận động tối thiểu 50.000 người dân đăng ký mới tài khoản ngân hàng 

và tải, sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng 

hoặc các ví điện tử). 

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM: 

1. Phát động ra quân toàn tỉnh: 

- Thời gian: Từ ngày 29/5 đến ngày 25/6/2022. 

- Địa điểm: Tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thí điểm cấp tỉnh: 

- Thời gian: Ngày 21/5/2022 (Thứ bảy). 

- Địa điểm: Phường Phước Trung và Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. 

IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC – PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Vận động Đoàn viên, hội viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên (có căn cước 

công dân) có tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh toán không 

dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử): 

- Mỗi tổ chức Đoàn các cấp xây dựng Kế hoạch phát động triển khai, thực 

hiện sâu rộng tại địa phương, đơn vị. Trong Kế hoạch phải nêu cụ thể về thời gian 

triển khai thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu, tiến độ, khen thưởng,… 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin của Đoàn 

viên, hội viên, sinh viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên (có căn cước công dân) như: 

khaosat.me, google form, google drive,….(theo mẫu) nhằm tạo sự đồng bộ, thuận 

tiện cho việc tổng hợp thông tin kịp thời, chính xác ở các địa phương, đơn vị. 

Trong đó: 

+ Cấp tỉnh nắm và tổng hợp thông tin từng huyện, thị, thành đoàn và đoàn 

trực thuộc. 

+ Cấp huyện nắm và tổng hợp thông tin từ Đoàn cơ sở các xã, phường, thị 

trấn và đoàn trực thuộc. 

+ Cấp xã nắm và tổng hợp thông tin từ các Chi đoàn và chi đoàn trực thuộc. 

* Lưu ý:  

- Các huyện, thị, thành Đoàn nên nghiên cứu và tính toán để thiết kế mỗi 

đoàn trực thuộc là 01 biểu mẫu tổng hợp thông tin, từ đó gửi đường link cho các 

đoàn trực thuộc để tổng hợp thông tin nhanh, thuận tiện và kịp thời (gợi ý). 

- Về thông tin số tài khoản thì các đơn vị chỉ cần ghi 4 số đầu và 04 số đuôi, 

ở giữa thì dùng “…..”. Sau dãy số tài khoản là tên ngân hàng. 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 

SINH 
ĐỊA CHỈ 

SỐ TÀI 

KHOẢN 
GHI CHÚ 

01 Nguyễn Văn A 1990 
Số 1, đường X, 

ấp C, xã D 

1234….6789 

Ngân hàng X 
Đã đăng ký 

02 Trần Văn B 1995 
Số 2, đường Y, 

thôn T, phường F 

4567….1234 

Ngân hàng Y 
Đăng ký mới 

- Thời gian tổng hợp về tỉnh (theo đường link tỉnh cung cấp sau) vào lúc 

10h00 các ngày 10, 20, 27 tháng 6 năm 2022. 

- Các đơn vị chủ động chọn các đối tác ngân hàng và các tổ chức được phép 

khác bất kỳ để đồng hành và phối hợp thành lập các đội vận động, hướng dẫn các 

đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên (có căn cước công dân) 

đăng ký tài khoản ngân hành và tải các ứng dụng ngân hàng về điện thoại phục 

vụ cho việc thanh toán không dùng tiền mặt sau này. 

- Tỉnh đoàn sẽ căn cứ vào số lượng đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh 

từ 15 tuổi trở lên (có căn cước công dân) và thời gian hoàn thành sẽ xét thi đua 

và khen thưởng cho các đơn vị, địa phương. Thi đua sẽ chia thành 02 khối: Địa 

bàn dân cư và khối Đoàn trực thuộc. Cơ cấu giải thưởng mỗi khối gồm 03 giải I, 

II, III (tiền thưởng + Bằng khen). 
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2. Vận động các cơ sở kinh doanh đăng ký và vận hành điểm thanh 

toán không dùng tiền mặt thông qua phương thức quét mã QR của các ngân 

hàng hoặc các tổ chức cho phép khác: 

- Các huyện, thị, thành Đoàn nghiên cứu và xây dựng dự thảo Kế hoạch, 

phương án phối hợp với các ngành, đoàn thể. Sau đó báo cáo và xin chủ trương 

cấp ủy, UBND cùng cấp lãnh, chỉ đạo công tác phối hợp triển khai, thực hiện. 

- Trên cơ sở chủ trương, sự chỉ đạo của cấp ủy và UBND, các cấp Đoàn 

phối hợp với các ngành, đoàn thể khẩn trương thực hiện: 

+ Mỗi cấp cần thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch ra quân vận động các cơ 

sở sản xuất kinh doanh đăng ký và vận hành điểm thanh toán không dùng tiền 

mặt. Xin ý kiến đề xuất cấp ủy cử Phó Chủ tịch UBND cùng cấp là Trưởng ban 

và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Phó trưởng ban. 

+ Thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng để vận động các cơ sở kinh 

doanh đăng ký và vận hành các điểm thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phần 

Tổ Công nghệ số cộng đồng gồm các đoàn thể, công an, quân sự, một số ngành 

chức năng liên quan đến công tác quản lý các cơ sở kinh doanh,... 

+ Liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương lấy thông tin và số lượng các 

cơ sở kinh doanh hiện đang kinh doanh trên địa bàn để có căn cứ xác định, đo 

lường được mục tiêu triển khai thực hiện và hoạch định được phương án, lộ trình 

triển khai, thực hiện. 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế các biểu mẫu để lưu thông tin các 

cơ sở kinh doanh sau khi ra quân vận động. Gợi ý biểu mẫu như sau: 

STT 

CƠ SỞ 

KINH 

DOANH 

LOẠI 

HÌNH 

KINH 

DOANH 

ĐỊA CHỈ 

(Số, 

đường, 

ấp, xã) 

SỐ 

ĐIỆN 

THOẠI 

HÌNH THỨC 

THANH 

TOÁN 

KHÔNG 

DÙNG TIỀN 

MẶT 

TÊN NGÂN 

HÀNG 

HOẶC CÁC 

TỔ CHỨC 

CHO PHÉP 

KHÁC 

       

- Chọn 01 hoặc 02 địa phương thực hiện ra quân thí điểm và rút kinh 

nghiệm. Việc ra quân thực hiện cần đảm bảo các nội dung sau: 

+ Chọn vị trí công cộng, đông dân cư tổ chức Lễ Ra quân nhằm tuyên 

truyền, truyền thông cho người dân, các cơ sở kinh doanh biết và hiểu về chương 

trình này. 

+ Soạn bài tuyên tuyền, thu âm và thường xuyên phát trên loa phát thanh 

tại các địa phương nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về 

chương trình cho người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh hiểu, tạo điều kiện và 

hợp tác khi các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến vận động và các ngân hàng, các 

tổ chức cho phép khác thực hiện qui trình đăng ký, vận hành điểm thanh toán 

không dùng tiền mặt. 
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+ Các Tổ Công nghệ số cộng đồng cần xác định được lộ trình di chuyển và 

phương án ra quân vận động cụ thể, khoa học, phân công, phân nhiệm hợp lý 

nhằm tránh lãng phí công sức. 

+ Khi ra quân thực hiện nhiệm vụ, các Tổ Công nghệ số cộng đồng phải 

đảm bảo đầy đủ các thành viên ở các tổ chức đoàn thể, các ngành. Tránh trường 

hợp chỉ có tổ chức Đoàn thực hiện đơn lẻ vì điều này sẽ dẫn đến việc vận động 

rất khó khăn và thậm chí là không vận động được. 

- Phương cách ra quân vận động: 

+ Các Tổ Công nghệ số cộng đồng sẽ đi đến từng cơ sở kinh doanh vận 

động chủ cơ sở kinh doanh đồng ý đăng ký và vận hành các điểm thanh toán 

không dùng tiền mặt. Các Tổ CNSCĐ sẽ để cho chủ cơ sở kinh doanh tự chọn 

ngân hàng hoặc các tổ chức cho phép khác để hợp tác triển khai điểm thanh toán 

không dùng tiền mặt. Sau đó, Tổ CNSCĐ lưu lại thông tin của cơ sở kinh doanh 

đó vào biểu mẫu. Nếu ứng dụng công nghệ thông tin như gợi ý thì sau khi vận 

động 01 cơ sở kinh doanh và lưu thông tin lại thì Ban Chỉ huy các cấp sẽ nắm 

ngay thông tin tại thời điểm đó. 

+ Sau 01 lượt ra quân vận động, căn cứ vào biểu mẫu thông tin thì Đoàn 

Thanh niên thay mặt Ban Chỉ huy cung cấp thông tin cho các ngân hàng hoặc các 

tổ chức cho phép khác (danh sách đầu mối liên lạc với các ngân hàng và các tổ 

chức cho phép khác do Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi cho các đơn 

vị hoặc các địa phương chủ động liên hệ các ngân hàng hoặc các tổ chức cho 

phép khác). 

+ Căn cứ vào các thông tin đó, các ngân hàng hoặc các tổ chức cho phép 

khác sẽ chủ động và trực tiếp đi đến cơ sở kinh doanh hướng dẫn chủ cơ sở kinh 

doanh đăng ký và vận hành các điểm thanh toán không dùng tiền mặt. Đoàn Thanh 

niên tại địa phương sẽ hỗ trợ các ngân hàng hoặc các tổ chức cho phép khác trong 

việc chỉ dẫn đường đến các cơ sở kinh doanh. 

+ Qui trình như vậy tiếp tục cho đến khi hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 

- Triển khai ra quân đồng loạt tại các địa phương còn lại. 

- Các huyện, thị, thành Đoàn cung cấp số liệu về các cơ sở kinh doanh tại 

địa phương về Tỉnh đoàn thông qua đường link chậm nhất vào lúc 15h00, ngày 

27/5/2022 (Thứ sáu). Tỉnh đoàn sẽ thiết kế mẫu và gửi link về sau cho các đơn 

vị. 

3. Vận động người dân đăng ký mới tài khoản ngân hàng và tải, sử 

dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng 

hoặc các ví điện tử). 

- Mỗi khu phố, thôn, ấp thành lập 01 Đội Công nghệ số cộng đồng và thành 

phần tương tự như Tổ Công nghệ số cộng đồng nhưng phải phù hợp với đặc thù 

mỗi địa phương. 

- Các đội sẽ hoạch định các phương án, tiến độ phù hợp với tình hình thực 

tế mỗi địa phương để vận động người dân đăng ký tài khoản ngân hàng và tải, sử 

dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. 
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- Mỗi địa phương phải đặt mục tiêu cụ thể theo từng tuần và từng khu vực 

hợp lý. Căn cứ vào chỉ tiêu đó thì các Tổ, các Đội tiến hành ra quân vận động. 

- Người dân sẽ tự chọn ngân hàng theo mong muốn thông qua danh sách 

ngân hàng các Tổ, Đội đưa tham khảo. Sau đó các Tổ lưu thông tin vào biểu mẫu 

và chuyển thông tin đó đến với ngân hàng. 

- Căn cứ vào các thông tin đó, các ngân hàng hoặc các tổ chức cho phép 

khác sẽ chủ động và trực tiếp đi đến hướng dẫn người dân đăng ký và tải, sử dụng 

các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Đoàn Thanh niên tại địa phương 

sẽ hỗ trợ các ngân hàng hoặc các tổ chức cho phép khác trong việc chỉ dẫn đường 

đến các hộ dân hoặc các thành viên trong Tổ thay mặt ngân hàng, các tổ chức cho 

phép khác hướng dẫn người dân đăng ký trực tuyến và tải, sử dụng các ứng dụng 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

* Lưu ý: Các cán bộ Đoàn, đoàn viên bắt buộc phải mặc áo TNVN xuyên 

suốt trong quá trình cùng các Tổ Công nghệ số cộng đồng triển khai, thực hiện 

việc vận động, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng 

tiền mặt. 

4. Tổ chức ra quân thí điểm cấp tỉnh: 

4.1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022. 

4.2. Địa điểm: Phường Phước Trung và Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. 

4.3. Nội dung và hình thức thực hiện: 

4.3.1. Tổ chức Lễ Ra quân: 

- Thời gian: Vào lúc 07h30, ngày 21 tháng 5 năm 2022 (Thứ bảy). 

- Địa điểm: Công viên Kỹ năng Thanh niên Bà Rịa, phường Phước Nguyên, 

thành phố Bà Rịa. 

- Thành phần tham dự: 

+ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 

+ Lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh. 

+ Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Bà Rịa. 

+ Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố Bà Rịa. 

+ Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phước Trung và Phước Nguyên. 

+ Đoàn viên, hội viên, thanh niên, các cán bộ, công chức, viên chức của 02 

phường Phước Trung và Phước Nguyên. 

- Nội dung Lễ ra quân: 

+ Chương trình văn nghệ chào mừng. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu phát động của UBND thành phố Bà Rịa. 

+ Ra mắt các Tổ Công nghệ số cộng đồng của 02 phường. 

+ Phát biểu hứa quyết tâm của đại diện các Tổ Công nghệ số cộng đồng. 
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+ Các Tổ Công nghệ số cộng đồng ra quân thực hiện nhiệm vụ. 

4.3.2. Các Tổ Công nghệ số cộng đồng ra quân thực hiện nhiệm vụ: Các 

Tổ Công nghệ số cộng đồng trở về địa phương, phân công nhiệm vụ và tiến hành 

ra quân tại địa phương. 

4.4. Mục tiêu thí điểm: 

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 02 phường 

Phước Trung và Phước Nguyên có tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng 

thanh toán không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử). 

+ 100% cán bộ Đoàn (chuyên trách, không chuyên trách, kiêm nhiệm) có 

tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt (APP 

của các ngân hàng hoặc các ví điện tử). 

+ Tối thiểu 50% đoàn viên, học sinh từ 15 tuổi trở lên (có căn cước công 

dân) có tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền 

mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử). 

+ Tối thiểu 10.000 người dân được vận động đăng ký mới tài khoản ngân 

hàng và tải, sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. 

+ Tối thiểu 50% các cơ sở kinh doanh trên địa bàn của mỗi phường được 

vận động và đăng ký, vận hành các điểm thanh toán không dùng tiền mặt thông 

qua phương thức quét mã QR của các ngân hàng và các tổ chức cho phép khác. 

V. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU: 

Tiến độ Chỉ tiêu 

Tuần 01 

Từ ngày 29/5/2022 

đến ngày 05/6/2022 

- 100% Cán bộ Đoàn (chuyên trách, không chuyên 

trách, kiêm nhiệm) các cấp có tài khoản ngân hàng 

và có cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền 

mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử).  

- 40% Đoàn viên, hội viên có tài khoản ngân hàng 

và có cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền 

mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử). 

- 30% Học sinh từ 15 tuổi trở lên (có CCCD) có 

tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng 

hoặc các ví điện tử). 

- 20.000 người dân được vận động đăng ký mới tài 

khoản ngân hàng và tải, sử dụng ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

- 30% các cơ sở kinh doanh được vận động và 

đăng ký, vận hành các điểm thanh toán không dùng 

tiền mặt. 
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Tuần 02 

Từ ngày 06/6/2022 

đến ngày 12/6/2022 

- Rà soát và hoàn thành dứt điểm trong khối cán bộ 

Đoàn (chuyên trách, không chuyên trách và kiêm 

nhiệm các cấp)  

- 40% Đoàn viên, hội viên có tài khoản ngân hàng 

và có cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền 

mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử). 

- 30% Học sinh từ 15 tuổi trở lên (có CCCD) có 

tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng 

hoặc các ví điện tử). 

- 20.000 người dân được vận động đăng ký mới tài 

khoản ngân hàng và tải, sử dụng ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

- 30% các cơ sở kinh doanh được vận động và 

đăng ký, vận hành các điểm thanh toán không dùng 

tiền mặt. 

Tuần 03 

Từ ngày 13/6/2022 

đến ngày 19/6/2022 

- 20% Đoàn viên, hội viên có tài khoản ngân hàng 

và có cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền 

mặt (APP của các ngân hàng hoặc các ví điện tử). 

- 30% Học sinh từ 15 tuổi trở lên (có CCCD) có 

tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng 

hoặc các ví điện tử). 

- 10.000 người dân được vận động đăng ký mới tài 

khoản ngân hàng và tải, sử dụng ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

- 30% các cơ sở kinh doanh được vận động và 

đăng ký, vận hành các điểm thanh toán không dùng 

tiền mặt. 

Tuần 04 

Từ ngày 20/6/2022 

đến ngày 26/6/2022 

- 10% Học sinh từ 15 tuổi trở lên (có CCCD) có 

tài khoản ngân hàng và có cài đặt ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt (APP của các ngân hàng 

hoặc các ví điện tử). 

- 10% các cơ sở kinh doanh được vận động và 

đăng ký, vận hành các điểm thanh toán không dùng 

tiền mặt. 
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VI. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, TRUYỀN THÔNG VÀ KIỂM 

TRA, ĐÁNH GIÁ:  

1. Công tác tuyên truyền, truyền thông: 

- Các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp với Đài Phát thanh các địa phương 

tiến hành truyền thông, tuyên truyền về đợt cao điểm đồng loạt ra quân triển khai 

thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Bà Rịa–Vũng Tàu tiên phong chuyển đổi số” 

năm 2022 tối thiểu 03 lần/ngày xuyên suốt trong tháng 06/2022 với các khung 

giờ cụ thể: 

+ Sáng: Từ 06h00 – 07h00. 

+ Trưa: Từ 11h00 – 12h00. 

+ Chiều: 17h00 – 18h00. 

- Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh đồng hành cùng 

với địa phương để kịp thời ghi hình, đưa tin về Chiến dịch. 

- Các huyện, thị, thành Đoàn cử các CLB Truyền thông theo sát các Tổ 

Công nghệ số cộng đồng ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ để quay phim, ghi 

hình và đưa tin kịp thời về các hoạt động theo từng ngày, từng tuần.  

2. Công tác kiểm tra, đánh giá: 

2.1. Công tác kiểm tra, giám sát: 

Tỉnh đoàn sẽ phân chia các Ban chuyên môn, các cán bộ, công chức, viên 

chức, cộng tác viên phụ trách cụ thể các đơn vị trực thuộc và tiến hành kiểm tra 

thực tế tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh của các đối tượng 

nêu trên và các hộ dân theo phương pháp ngẫu nhiên, từ đó tính tỉ lệ và báo cáo 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trước khi đi, Tỉnh đoàn sẽ thông báo trực tiếp cho các địa 

phương, đơn vị. 

2.2. Chế độ thông tin báo cáo: 

- Thời gian báo cáo định kỳ vào ngày 10, 20, 27 tháng 6 năm 2022. 

- Các đơn vị báo cáo tổng kết đợt ra quân cao điểm và gửi về Tỉnh đoàn 

qua các Ban chuyên môn phụ trách vào ngày 27/6/2022 (thứ hai). 

VII. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN CHỈ HUY: 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo: 

- Đ/c Hồ Thị Ánh Tuyết - Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng ban. 

- Trân trọng mời Lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông tham gia với vai trò 

Phó ban. 

- Trân trọng mời Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tham gia với vai trò thành viên. 

- Trân trọng mời Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham gia với vai trò thành viên. 

- Trân trọng mời Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh tham gia với vai trò thành 

viên. 
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- Trân trọng mời Lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố tham gia với vai 

trò thành viên. 

2. Thành lập Ban Chỉ huy: 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trưởng ban. 

- Đ/c Thôi Đại Việt - Phụ trách Ban TTN-TH - Phó ban. 

- Đ/c Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Ban Tuyên giáo – Kiểm tra  - Thành viên. 

- Đ/c Phạm Tiến Đạt - Phụ trách Ban Phong trào - Thành viên. 

- Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc - Thành viên. 

VIII. TỔ CHÚC THỰC HIỆN: 

1. Tỉnh đoàn: 

- Giao Ban Phong trào: 

+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác triển khai thực hiện hoạt động và 

tổng hợp báo cáo theo các mốc thời gian qui định trong nội dung Kế hoạch báo 

cáo Thường trực Tỉnh đoàn. 

+ Là đầu mối liên hệ với các đơn vị (hệ thống các ngân hàng và các tổ chức 

cho phép khác) trong việc cung cấp số liệu, dữ liệu về việc các ứng dụng thanh 

toán không dùng tiền mặt và các điểm vận hành thanh toán bằng mã QR của các 

hộ kinh doanh theo yêu cầu cũng như một số nội dung khác liên quan. 

+ Phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong công tác triển khai và thực 

hiên nội dung Kế hoạch đối với các thành viên tập thể và các CLB trực thuộc Hội. 

+ Truyền thông, tuyền truyền thường xuyên về quá trình tổ chức hoạt động 

trên Fanpage của Hội LHTN Viêt Nam tỉnh. 

+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được giao. 

+ Tham mưu chuyên viên, cộng tác viên phụ trách IT đảm nhận và chịu 

trách nhiệm công tác Live stream trực tuyến chương trình Lễ ra quân trên Fanpage 

Tỉnh đoàn. 

+ Liên hệ CLB Truyền thông của Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với 

CLB Truyền thông của Hội Sinh viên tỉnh tham gia ghi hình, chụp ảnh, thiết kế 

clip,… xuyên suốt hoạt động phục vụ cho công tác tuyên truyền, truyền thông về 

họat động. 

+ Tham mưu văn bản liên hệ, trao đổi, đề nghị phối hợp với các Hội, Đoàn 

thể của tỉnh; Huyện, thị, thành ủy, UBND các huyện, thị, thành phố tham gia và 

hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác triển khai, thực hiện, tổ chức hoạt 

động trước ngày 21/5/2022 (Thứ Bảy). 

+ Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện của đơn vị Châu Đức 

và Bà Rịa. 
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- Giao Ban Thanh thiếu nhi – Trường học: 

+ Chịu trách nhiệm chính trong công tác triển khai thực hiện nội dung kế 

hoạch cho các đơn vị Đoàn Trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và 

Hội Sinh viên của tỉnh. Tổng hợp báo cáo theo các mốc thời gian qui định trong 

nội dung Kế hoạch và đảm bảo thời gian chuyển thông tin về Ban Phong trào để 

tổng hợp báo cáo. 

+ Liên hệ CLB Truyền thông của Hội Sinh viên tỉnh phối hợp với CLB 

Truyền thông Hội LHTN Việt Nam tỉnh của tham gia ghi hình, chụp ảnh, thiết kế 

clip,… xuyên suốt hoạt động phục vụ cho công tác tuyên truyền, truyền thông về 

họat động. 

+ Cử chuyên viên tham gia công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và đồng hành 

tại các địa phương theo sự phân công của Thường trực Tỉnh đoàn. 

+ Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện của khối Đoàn Trường 

học, Hội Sinh viên tỉnh và 02 đơn vị đơn vị Phú Mỹ và Long Điền. 

- Giao Ban Tuyên giáo – Kiểm tra: 

+ Tham mưu tin bài gửi Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, các Đài truyền 

thanh các địa phương để tuyên truyền, truyên thông trên các kênh thông tin đại 

chúng. 

+ Chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, truyền thông trên Website, 

Fanpage của Đoàn. 

+ Cử chuyên viên tham gia công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và đồng hành 

tại các địa phương theo sự phân công của Thường trực Tỉnh đoàn. 

+ Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện của 02 đơn vị đơn vị 

Đất Đỏ và Xuyên Mộc. 

- Giao Ban Tổ chức Hành chính: 

+ Chịu trách nhiệm công tác Thi đua – Khen thưởng của hoạt động. 

+ Điều phối xe cơ quan chở Thường trực Tỉnh đoàn, các CBCC cơ quan 

tham gia hoạt động cũng như công tác động viên, khen thưởng, kiểm tra, giám sát 

các đơn vị triển khai thực hiện. 

+ Phụ trách công tác hậu cần, khánh tiết phục vụ cho Lễ ra quân. 

+ Cử chuyên viên tham gia công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và đồng hành 

tại các địa phương theo sự phân công của Thường trực Tỉnh đoàn. 

+ Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện của 02 đơn vị Vũng Tàu 

và Côn Đảo. 

- Giao các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: triển khai thực hiện sâu rộng trong 

cán bộ, công nhân viên người lao động, đặc biệt là công tác vận động các câu lạc 

bộ, đội, nhóm, giảng viên, phụ huynh cài đặt ít nhất 01 ứng dụng thanh toán không 

dùng tiền mặt. 
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2. Đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc và hệ thống đơn vị ngành dọc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ truyền thông và chuyên môn phụ trách trong Kế hoạch. 

- Tham dự Lễ ra quân và tổng kết hoạt động. 

- Báo cáo thường xuyên với UBND tỉnh về tiến độ và kết quả phối hợp tổ 

chức hoạt động. 

- Xem xét vận động hỗ trợ một phần kinh phí triển khai các nhiệm vụ phù 

hợp và đảm bảo quy định tài chính, ngân sách của đơn vị. 

2.3. Đề nghị các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ Tỉnh đoàn 

triển khai, thực hiện, tổ chức hoạt động cụ thể như sau: 

- Trân trọng đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội 

Cựu Chiến binh tỉnh hỗ trợ và phối hợp với Tỉnh đoàn trong công tác triển khai 

thực hiện sâu rộng trong hội viên các cấp, đặc biệt là công tác vận động các chủ 

hộ gia đình, người có uy tín trong hộ gia đình tạo điều kiện cho các Tổ Công nghệ 

số cộng đồng hướng dẫn cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cấp ủy, Ban giám 

hiệu các trường quan tâm, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc cài đặt 

ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và quét mã QR thanh toán tại các điểm 

kinh doanh đã đăng ký mã QR trong quá trình sinh hoạt thường nhật. 

- Trân trọng đề nghị Lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy; UBND các 

huyện, thị, thành phố tạo điều kiện và hỗ trợ Tỉnh đoàn trong công tác: 

+ Hỗ trợ và tạo điều kiện về kinh phí, cơ chế phối hợp cho các huyện, thị, 

thành Đoàn với các ngành chức năng, các địa phương, ban điều hành các khu phố, 

thôn, ấp trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. 

+ Chỉ đạo Đài phát thanh các địa phương thường xuyên truyên truyền về 

các thông tin liên quan đến hoat động theo khung giờ đề xuất. 

- Trân trọng đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – 

Vũng Tàu quan tâm và hỗ trợ Tỉnh đoàn trong công tác tuyên truyền, truyền thông 

và đưa tin thường xuyên về các nội dung hoạt động. 

3. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc: 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai nội dung hoạt động bám sát 

với Kế hoạch của tỉnh. Xây dựng các phương án triển khai thực hiện khả thi và 

thuận lợi nhất nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. 

- Chọn địa điểm và thời gian tổ chức ra quân phát động Chương trình “Tuổi 

trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu tiên phong chuyển đổi số” năm 2022 và gửi về Ban Phong 

trào Tỉnh đoàn trước ngày 25/5/2022 (trừ đơn vị Bà Rịa). 

- Xây dựng nhiều kịch bản phương án ứng phó với diễn biến của Dịch 

Covid-19 (tình hình dịch bệnh hiện tại và diễn biến dịch bệnh phức tạp,…) nhằm 

đảo bảo tiến độ, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra. 
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- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trước, trong và sau khi 

hoạt động diễn ra cũng như các nội dung hoạt động triển khai theo tuần, theo đợt 

ra quân. 

- Vận động và đảm bảo số lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham 

gia các Tổ, các Đội Công nghệ số cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

kết nghĩa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao và hiệu quả, thiết 

thực. 

- Đảm bảo tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là 

quy tắt 5K. 

- Đảm bảo thời hạn gửi báo cáo theo các mốc thời gian qui định trong Kế 

hoạch. 

4. Thành Đoàn Bà Rịa: 

- Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố về nội dung Chương trình. 

- Báo cáo số lượng, địa chỉ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Phước Trung 

và Phước Nguyên trước ngày 21/5/2022. 

- Tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh hiểu được ý 

nghĩa chương trình và đồng ý đăng ký, vận hành các điểm thanh toán không dùng 

tiền mặt và báo cáo kết quả vận động được trước ngày 23, 25 và 27/5/2022 về 

Ban Phong trào Tỉnh đoàn (Thông quan đường link biểu mẫu). 

- Phối hợp với các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn chuẩn bị tốt nội dung 

Chương trình nội dung cụ thể sau: 

+  Đảm bảo cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ cho công tác tổ chức chương 

trình. Bám sát các nội dung định hướng, từ đó phối hợp triển khai có hiệu quả các 

mục tiêu đề ra. 

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Đ/c Phạm 

Tiến Đạt – Phụ trách Ban Phong trào Tỉnh Đoàn, điện thoại: 0946930055 để được 

phúc đáp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phát động đợt cao điểm đồng loạt ra quân 

triển khai thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Bà Rịa–Vũng Tàu tiên phong chuyển 

đổi số” năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- TWĐ: BBT, VP, TNTH, ĐKTHTN (Để b/c); 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN  (Để b/c); 
- Ban Dân vận TU (Để b/c) ; 

- Sở TT-TT, Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh (Trân 

trọng đề nghị); 

- Các H-T-T Ủy, UBND các H-T-Tp (Trân trọng 
đề nghị); 

- Các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn (để t/h); 

- Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 
(để t/h); 

- Lưu VT, I-desk, Ban Phong trào. 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Triết 
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