
    ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

Số:          /UBND-VH&TT 
V/v triển khai khóa bồi dưỡng về 

chuyển đổi số dành cho Lãnh đạo 

UBND cấp xã. 

         

                   Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

          Quảng Xương, ngày      tháng    năm 2022 

                    Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
                          

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương nhận được Công văn số 1925/ 

STTTT - CNTT ngày 14/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về 

việc triển khai khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh.  

UBND huyện Quảng Xương thông báo cho UBND các xã, thị trấn tham gia 

khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số dành cho lãnh đạo UBND cấp xã trên địa bàn 

một số nội dung sau: 

Để hoàn thành khóa bồi dưỡng, các học viên cần hoàn thành học các chuyên 

đề và bài kiểm tra cuối khóa để có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành, 

thời gian kết thúc khóa bồi dưỡng xong trước ngày 15/10/2022. 

Thông tin tài khoản đăng nhập Nền tảng One Touch để tham gia khóa bồi 

dưỡng của học viên cụ thể như sau: 

- Địa chỉ: https://onetouch.mic.gov.vn/ 

- Tên đăng nhập: Là email các đơn vị đăng ký theo công văn số 

1374/UBND-VH&TT ngày 24/5/2022 

- Mật khẩu (chung cho tất cả học viên): HOCVIENMIC@cdsx!2022 

(Có tài liệu hướng dẫn kèm theo) 

Mọi khó khăn trong quá trình học, đề nghị học viên trao đổi qua các kênh 

sau:  

- Nhóm Zalo “Hỗ trợ CDSX - THANH HÓA” để được cán bộ kỹ thuật hỗ 

trợ  

- Thư điện tử: hotro_onetouch@mic.gov.vn.  

- Tổng đài: (+84) 0904540490. 

UBND các xã, thị trấn cần đăng ký bổ sung đối tượng học viên mới (lãnh 

đạo UBND cấp xã được bổ nhiệm mới, chưa đăng ký trước đây); điều chỉnh thông 

tin học viên, đề nghị gửi công văn về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông 

tin trước ngày 20/9/2022  để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông 



Nhận được văn bản đề UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VH&TT. 

                        KT. CHỦ TỊCH 

                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   Nguyễn Huy Nam 
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