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         Số:         /UBND-VHTT 
V/v đăng ký nhu cầu tập huấn kỹ năng 

số và năng lực tiếp cận thông tin cho 

người dân nông thôn, trong xây dựng 

Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                  Mỹ Lộc, ngày         tháng 9 năm 2022 

                           

                       Kính gửi:   

                                        - Phòng Văn hóa và Thông tin;  

                                        - UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện văn bản số 698/STTTT-BCVT ngày 20/9/2022 của Sở thông 

tin và truyền thông tỉnh Nam Định về việc  khảo sát và đăng ký nhu cầu tập 

huấn kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn, trong 

xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới  lĩnh vực thông tin và truyền thông  giai đoạn 2021-2025,  Sở  Thông tin và 

Truyền thông dự kiến phối hợp với các địa phương tổ chức một số lớp tập huấn, 

phổ biến kiến thức  kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân 

nông thôn năm 2022, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đăng ký xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021-2025. 

2. Đăng ký xây dựng mô hình xã thông minh, thôn thông minh. 

3. Đăng ký nhu cầu tập huấn: Ghi cụ thể số người (thực hiện tiêu chí 8.4a, 

8.4c xã NTM nâng cao; tiêu chí mô hình thôn/xóm thông minh, tiêu chí lĩnh vực 

nổi trội về CĐS trong xã NTM kiểu mẫu). 

4. Lập Danh sách sản phẩm OCOP có nhu cầu được giới thiệu, bán trên 

các sàn TMĐT (thực hiện tiêu chí 8.4d - xã NTM nâng). 

Về nội dung tập huấn: Tập huấn, phổ biến kiến thức,  kỹ năng sử dụng 

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;  kỹ năng lập tài khoản và sử 

dụng  sàn TMĐT; kỹ năng sử dụng các ứng dụng ngân hàng số mobile banking, 

thanh toán trực tuyến;  kiến thức về an toàn thông tin mạng và tự bảo vệ an toàn 
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thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một  số hình thức lừa đảo trên mạng; 

kiến thực về chuyển đổi số… 

Về hình thức tập huấn:  Sở TTTT  chủ trì, phối hợp với các địa phương  

tổ chức  các hội nghị trực tiếp tại các trung tâm huyện, xã. 

Về đối tượng  tập huấn:  Người dân ở khu vực nông thôn có nhu cầu tìm 

hiểu kiến thức, kỹ năng số; ưu tiên người dân trong độ tuổi lao động và các cán 

bộ của các tổ chức chính trị  -  xã hội, cán bộ HTX, cán bộ không chuyên trách 

thôn/xóm. 

Về thời gian: từ 15/10 đến 30/12/2022. Mỗi hội nghị dự kiến diễn ra 

trong ½ đến 1 ngày. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn gửi văn bản đăng ký và danh 

sách sản phẩm OCOP về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 27/9/2022. Giao phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp báo cáo Sở thông 

tin và Truyền thông. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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