
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HẢI HẬU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT Hải Hậu, ngày      tháng 9 năm 2022 
   V/v tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn 

          kỹ năng số cộng đồng cho các Tổ  

công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện  
               

               Kính gửi: 

- Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bưu điện huyện; Viettel Hải Hậu; VNPT Hải Hậu. 
 

Thực hiện Công văn số 680/STTTT-CNTT ngày 14/9/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Nam Định về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ 

năng số cộng đồng cho các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định 

năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 14h00, ngày 19/9/2022 (Thứ 2). 

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến thông qua Hệ thống hội nghị trực tuyến của 

huyện và UBND các xã, thị trấn. 

3. Thành phần: 

* Tại điểm cầu UBND huyện:  Phòng họp tầng 2- Nhà A2 - UBND huyện 

 Trân trọng kính mời: 

+ Chủ trì: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực Chuyển đổi số tại các 

phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo, viên chức phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin và 

Chuyển đổi số Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 

+ Lãnh đạo Bưu điện huyện, Viettel Hải Hậu, VNPT Hải Hậu. 

* Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Phòng họp trực tuyến của các xã, thị trấn 

Trân trọng kính mời: 

+ Chủ trì: Đồng chí Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

+ Cán bộ, công chức thuộc UBND xã, thị trấn; 

+ Cán bộ phụ trách địa bàn của các doanh nghiệp: Bưu điện huyện, Viettel Hải Hậu, 

VNPT Hải Hậu, (do Bưu điện huyện, Viettel Hải Hậu, VNPT Hải Hậu, thông báo về dự); 

+ Thành viên nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số 

cộng đồng của UBND các xã, thị trấn; 

+ Thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng tại xóm, tổ dân phố. 

* Yêu cầu UBND các xã, thị  trấn: 

- Bố trí phòng họp trực tuyến, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tại điểm cầu; 

mời, triệu tập các thành phần tham gia chương trình tại điểm cầu xã, thị trấn; 

- Thông báo cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn 

cần mang theo điện thoại thông minh, Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân 

dân để thao tác thực hành; 
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- Bố trí tối thiểu 02 bộ máy tính có kết nối Internet tại các điểm cầu các xã, 

thị trấn phục vụ thực hành hướng dẫn sử dụng công nghệ số; 

- Yêu cầu tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện việc quét 

mã QR Code Tổ công nghệ số cộng đồng để nhận tài liệu tập huấn chuyển đổi số, 

kỹ năng số thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (có mã QR Code Tổ công 

nghệ số cộng đồng đính kèm). Đảm bảo sau hội nghị tập huấn, 100% thành viên Tổ 

công nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến thông qua Nền tảng 

học trực tuyến mở đại trà; 

- Yêu cầu tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo 

OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” (có mã QR kênh OA Zalo 

Chuyển đổi số quốc gia đính kèm) để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ 

trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, 

ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân; 

- Thực hiện việc báo cáo về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) 

về tình hình, kết quả tham gia buổi tập huấn tại các điểm cầu UBND xã, thị trấn sau 

khi kết thúc buổi tập huấn. 

* Đề nghị các doanh nghiệp Bưu điện huyện, Viettel Hải Hậu, VNPT Hải 

Hậu: 

- Bố trí cử cán bộ dự hội nghị và phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các nội dung 

có liên quan của doanh nghiệp theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ TTTT tại văn bản số 

4248/BTTTT-THH về việc phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyển 

đổi số cấp xã và Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Phát động và yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp tham gia 

kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” (có mã QR kênh OA 

Zalo Chuyển đổi số quốc gia đính kèm) để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật 

các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các 

bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân; tham gia hội nghị tập huấn qua nền tảng mạng xã hội (địa chỉ Link tham 

gia hội nghị tại Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Nam Định, địa chỉ truy cập: 

https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/). 

UBND huyện yêu cầu các thành phần được triệu tập tham dự hội nghị; đề 

nghị Bưu điện huyện, Viettel Hải Hậu, VNPT Hải Hậu quan tâm phối hợp triển 

khai thực hiện (Thông tin liên hệ: Đ/c Lại Thị Hồng Nhung - phòng Văn hóa và 

Thông tin, số điện thoại: 0942075646)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Nguyên 

https://chuyendoiso.namdinh.gov.vn/
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