
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-BCVTCNTT 

V/v tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển 

đổi số, kỹ năng số cho thành viên                  

Tổ công nghệ số cộng đồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày       tháng    năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Tỉnh đoàn Hà Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 2399/UBND-KGVX ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng;  

Căn cứ Công văn số 4510/BTTTT-CĐSQG ngày 05/9/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công 

nghệ số cộng đồng; 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, 

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ 

năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, cụ thể: 

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến thông qua Hệ thống Hội 

nghị truyền hình trực tuyến từ đầu cầu là UBND tỉnh tới các điểm cầu là UBND 

huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h30’ ngày 23/9/2022. 

- Thời gian kiểm thử đường truyền: 9h00 ngày 22/9/2022. 

- Thành phần:  

+ Đối với cấp tỉnh (dự tại đầu cầu UBND tỉnh): Mời đại diện lãnh đạo, cán bộ 

Tỉnh đoàn Hà Nam; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách triển khai Tổ công nghệ số 

cộng đồng Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo, cán bộ các doanh 

nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

+ Đối với cấp huyện (dự tại điểm cầu UBND cấp huyện): Đại diện lãnh đạo 

cấp huyện; đại diện lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin (đơn vị chủ trì 

triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng); đại diện lãnh đạo, cán bộ Huyện đoàn; 

+ Đối với cấp xã (dự tại điểm cầu UBND cấp xã): Đại diện lãnh đạo cấp xã; 

100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn; cán bộ hỗ trợ của 

các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. 

- Giảng viên: Cán bộ của Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và 

Truyền thông; cán bộ của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin là đầu mối triển khai; bố trí điểm cầu 

tại UBND cấp huyện; mời thành phần tham dự đầy đủ. 
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- Chỉ đạo UBND cấp xã: 

+ Bố trí điểm cầu tại UBND cấp xã. 

+ Mời đầy đủ các thành phần tham dự tại điểm cầu cấp xã. 

+ Quán triệt tất cả các Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện bồi dưỡng, tập 

huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng học trực tuyến 

mở đại trà (quét mã QR Code Tổ công nghệ số cộng đồng gửi kèm theo); tham gia 

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

OA Zalo Chuyển đổi số quốc gia gửi kèm theo). Thực hiện nội dung này trước khi 

tham gia lớp tập huấn ngày 23/9/2022. 

- Sau tập huấn tổng hợp, báo cáo số lượng thành viên tham gia, tình hình tập 

huấn tại địa phương về Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Hà Nam kiểm thử 

đường truyền hội nghị trực tuyến.  

2. VNPT Hà Nam 

- Đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật để tổ chức hội nghị trực tuyến; Phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương tổ chức kiểm thử đường 

truyền hội nghị trực tuyến.  

- Cử cán bộ hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại các điểm cầu cấp xã để chuyển 

giao cho Tổ CNSCĐ cấp xã, cấp thôn sử dụng thành thạo các bước cài đặt, sử dụng 

nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. 

3. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

Cử cán bộ hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại các điểm cầu cấp xã để chuyển 

giao cho Tổ CNSCĐ cấp xã, cấp thôn sử dụng thành thạo các bước cài đặt, sử dụng 

nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ đồng 

chí Nguyễn Trung Hiếu, chuyên viên phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ 

thông tin, số điện thoại: 0915.872.879./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục CĐSQG (để p/h); 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Đức Cường 
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