
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THANH LIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:  
           Thanh Liêm, ngày         tháng          năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 2022 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 1539/KH-UBND ngày 16/6/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế 

số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; UBND huyện 

xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-   Nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển 

đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và cán bộ cơ 

sở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

- Định hướng, xác định lộ trình, quán triệt mô hình chuyển đổi số cấp 

huyện, cấp xã, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung thiết thực trong việc thực 

hiện chính phủ số, kinh tế số, xã hội số cho cho cán bộ, công chức các cơ quan, 

đơn vị, các xã, thị trấn và cán bộ cơ sở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

- Việc tổ chức tập huấn phải thiết thực, hiệu quả, bám sát theo Chỉ đạo của 

UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Yêu cầu 

- Học viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ, nghiêm túc theo lịch tập huấn. 

- Các nội dung tập huấn thiết thực, phương thức tổ chức hiệu quả, an toàn. 

- Sau đợt tập huấn 100% cán bộ, công chức, các đối tượng được tập huấn 

hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản trong điều hành, quản lý 

của các cơ quan nhà nước; sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Tỉnh; Biết các cài đặt, sử 

dụng các dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách 

xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ...thông 

qua các nền tảng số để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1) Về Chính quyền số:   

Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số.  

Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và 

hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam.  
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2) Về xã hội số:  

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu 

như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán 

không dùng tiền mặt, …thông qua các nền tảng số như:   

- Giáo dục: Phần mềm tập huấn giáo viên; Sổ liên lạc điện tử; Phần mềm 

dạy, học trực tuyến.  

- Y tế, phòng chống dịch: Sổ sức khỏe điện tử; Phần mềm tiêm chủng mở rộng.  

- Thanh toán số: Hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng các tài khoản 

thanh toán điện tử.  

- Mô hình chợ 4.0 thanh toán số. 

3) Về Kinh tế số:   

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số góp phần tối ưu hóa hoạt 

động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn tham gia các sàn 

thương mại điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử.   

- Giải pháp Quản trị doanh nghiệp cơ bản và thiết yếu: Nền tảng quản trị 

doanh nghiệp; Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Hóa đơn điện tử;  Hợp 

đồng điện tử.  

- Giải pháp ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và tương tác khách hàng: 

Giải pháp truy xuất nguồn gốc ứng dụng mã QR; Giải pháp đặt món và thanh 

toán tiện lợi.  

- Giải pháp Quản trị vận tải: Giám sát hành trình  

- Tham gia sàn thương mại điện tử: Tạo gian hàng và quảng bá sản phẩm; 

Dán mã QR code để truy xuất nguồn gốc cam kết chất lượng.  

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC 

1. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10/8/2022 (Tùy tình hình cụ thể để 

xếp  lịch các lớp và thông báo đến từng xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị); 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 1 nhà A1 trụ sở HU, HĐND và UBND huyện. 

3. Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn và cán bộ cơ sở thôn, tổ dân phố (theo mô hình thí điểm tổ công nghệ số 

cộng đồng) trên địa bàn huyện. 

4. Hình thức: Tập huấn trực tiếp tại hội trường cho các đối tượng, chia 

thành 6 lớp ( 5 lớp cho khối xã, 1 lớp cho khối huyện) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao chuẩn bị 

hội trường để tổ chức các hội nghị tập huấn  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Dự trù kinh phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt, chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ các lớp tập huấn. 
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- Chủ trì, Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, VNPT Hà Nam tổ chức 

triển khai các lớp tập huấn. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện; UBND tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Triệu tập học viên tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ cho lớp tập huấn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 

2022 cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và cán bộ cơ sở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên 

quan nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch này. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 801/KH-UBND, ngày 18/7/2022 của 

UBND huyện./. 

 

Nơi nhận:            
- Sở TTTT;                                                                                   

- TTHU, TTHĐND;        (Để BC) 

- Lãnh đạo UBND huyện;  (Để CĐ) 

- Phòng VH&TT,                         (Để TH) 

- UBND các xã, thị trấn;           
- Lưu: VT.     

      

   

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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