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

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

 

  Số:         /KH-UBND     

                    Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

            Quảng Xương, ngày      tháng    năm 2022 
 

KẾ HOẠCH  

Tập huấn chuyển đổi số cho Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo, công 

chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; thành viên các Tổ 

công nghệ số trên địa bàn huyện Quảng Xƣơng năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính 

phủ về “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”;  

Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hoá về “Kế hoạch chuyển sổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 10/11/20121 của Ban thường vụ Tỉnh ủy 

Thanh Hóa về việc Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030;  

Căn cứ quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 55 KH/HU ngày 23/3/2022 của Huyện ủy Quảng 

Xương về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030;  

Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện 

Quảng Xương về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn huyện Quảng Xương; 

UBND huyện Quảng Xương xây dựng Kế hoạch tập huấn chuyển đổi số trên 

địa bàn huyện năm 2022 với những nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 



- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các thành viên Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi 

số  cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã;  các thành viên Tổ Công nghệ số 

cộng đồng ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

- Định hướng, xác định lộ trình thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao hiểu biết về nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho các thành 

viên Tổ Công nghệ số cộng đồng. Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến 

người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Đối với lớp dành cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; cán 

bộ, công chức chuyên môn cấp huyện, cấp xã 

Triển khai mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; bộ tiêu chí chuyển đổi 

số cấp huyện, cấp xã; Quy trình thực hiện số hóa tài liệu; số hóa kết quả giải quyết 

thủ tục hành chình. 

 2. Đối với các lớp dành cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng 

Trang bị cho các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng một số kỹ năng cơ 

bản để làm nòng cốt hỗ trợ người dân trên địa bàn thực hiện các nội dung chuyển 

đổi số như: 

+ Cài đặt, sử dụng các dịch vụ số để tương tác với chính quyền qua các nền 

tảng số (ứng dụng tương tác giữa chính quyền và người dân; Dịch vụ công trực 

tuyến; ... ). 

 + Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, sử dụng các hình thức thanh toán 

không dùng tiền mặt thông qua việc tạo lập tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện 

tử (Viettel Pay, VNPT Pay, MoMo, VNPay,...). 

+ Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các các dịch vụ số phục vụ 

cho các nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, chính sách xã hội (Sổ 

sức khỏe điện tử, thanh toán học phí, sổ liên lạc điện tử, ...).  

+ Hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể thiết lập cửa hàng số và tạo tài 

khoản thanh toán điện tử trên các sàn thương mại điện tử; đưa các sản phẩm OCOP 

lên các sàn thương mại điện tử. Sử dụng hóa đơn điện tử, các nền tảng số phục vụ 

quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh.  

+ Hướng dẫn, hỗ trợ hộ gia đình thiết lập địa chỉ số trên Nền tảng địa chỉ số 

quốc gia.  

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 



 1. Đối tượng:  

 Cấp huyện: Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; lãnh đạo, công chức, viên 

chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. 

Cấp xã: Chủ tịch UBND xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi 

số xã, thị trấn; thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng. 

 2. Thời gian:  

 Dự kiến 01 ngày/lớp. Bắt đầu từ ngày 14/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022 

(Có lịch chi tiết kèm theo; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều chỉnh, 

thay đổi Ban tổ chức lớp học sẽ có thông báo cụ thể sau).  

3. Số lượng lớp: 10 lớp. Trong đó: 

-  Số lượng lớp dành cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã ; lãnh 

đạo, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện: 02 

lớp. 

- Số lượng lớp dành cho các thành viên Tổ cộng nghệ số cộng trên địa bàn 

huyện: 08 lớp 

 4. Địa điểm tập huấn, số lượng học viên từng lớp:  

Có danh sách, địa điểm cụ thể các lớp tập huấn kèm theo 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

  Kinh phí giảng viên, tài liệu tập huấn, hỗ trợ học viên không hưởng lương 

từ ngân sách Nhà nước và các điều kiện tổ chức lớp tập huấn: Được lấy từ nguồn 

ngân sách huyện và thực hiện theo quy định. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chuẩn bị và triển khai 

Kế hoạch.  

- Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Thông tin và truyền thông tỉnh 

Thanh Hóa, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn bố trí  giảng viên, xây 

dựng nội dung, chương trình tập huấn đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu đề ra.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu cho UBND 

huyện triệu tập các thành phần tham gia tập huấn theo kế hoạch. 

 - Phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch tham mưu và trình Chủ tịch UBND 

huyện phân bổ kinh phí tổ chức các lớp tập huấn theo quy định. 

 2. Phòng tài chính – Kế hoạch 

 Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện bố trí nguồn kinh phí để tổ chức lớp 

tập huấn theo quy định. 



 3. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành thông báo triệu tập 

học viên tham dự lớp tập huấn. 

 - Bố trí địa điểm tổ chức lớp tập huấn đảm bảo chất lượng. 

4. UBND các xã, thị trấn:  

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức tập huấn, thông báo cho các thành phần của 

đơn vị tham gia tập huấn đảm bảo thời gian, nghiêm túc, đạt hiệu quả. Cử cán bộ 

văn hóa – xã hội tham gia quản lý lớp học theo quy định của ban tổ chức.  

Các xã, thị trấn nơi bố trí địa điểm tập huấn phối hợp với phòng Văn hóa và 

Thông tin để chuẩn bị các điều kiện như hội trường, điện, nước, loa đài, máy 

chiếu... 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số cho Ban 

chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các phòng 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa 

bàn huyện Quảng Xương năm 2022. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VNPT Thanh Hóa, Quảng Xương; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

                              KT.CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH   
         

 

 

 

 

       Nguyễn Huy Nam 

 

 

 

 

 

 

  



DỰ KIẾN LỊCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN 

Tham gia lớp tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số dành cho Ban chỉ chỉ đạo 

cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp năm 2022 

(Kèm theo kế hoạch số        /KH-UBND ngày   /9/2022 của UBND huyện Quảng Xương) 

TT Đơn vị Thời gian, địa điểm tổ chức  lớp tập huấn  Gi chú 

I. Lớp 01 

1 Các phòng chuyên môn chuyên môn, đơn vị 

sự nghiệp thuộc cơ quan UBND huyện 

- Ngày 29/9/2022 

Địa điểm: Tầng 1 trung tâm hội nghị huyện 

Quảng Xương 

 

 

 

Hình thức 

tập huấn 

có thể trực 

tiếp hoặc 

trực tuyến. 

2 Xã Quảng Trung 

3 Xã Quảng Chính 

4 Xã Quảng Nham 

5 Xã Quảng Thạch 

6 Xã Quảng Khê 

7 Xã  Tiên Trang 

8 Xã Quảng Lộc 

9 Xã Quảng Bình 

10 Xã Quảng Ninh 

11 Xã Quảng Nhân 

II Lớp  02 

1 Xã Quảng Phúc 

- Ngày 30/9/2022 

Địa điểm: Tầng 1 trung tâm hội nghị huyện 

Quảng Xương 

 

 

 

 

 

Hình thức 

tập huấn 

có thể trực 

tiếp hoặc 

trực tuyến. 

2 Xã Quảng Trường 

3 Xã Quảng Ngọc 

4 Xã Quảng Văn 

5 Xã Quảng Long 

6 Xã Quảng Hòa 

7 Xã Quảng Yên 

8 Xã Quảng Hợp 

9 Xã Quảng Trạch 

10 Xã Quảng Định 

11 Xã Quảng Đức 

12 Xã Quảng Giao 

13 Xã Quảng Hải 

14 Xã Quảng Lưu 

15 Xã Quảng Thái 

16 Thị trấn Tân Phong 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Lớp tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số dành cho các thành viên Tổ công 

nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2022 

 

TT Đơn vị 

Số lƣợng thành viên 

tổ Công nghệ số 

cộng đồng 

Thời gian, địa điểm tổ chức  lớp tập huấn Ghi chú 

 Lớp 01 

1 Xã Quảng Hải 24 
- Ngày 14/9/2022 (Thứ 4) 

Địa điểm: Hội trường xã Quảng Giao 

 

2 Xã Quảng Giao 21 

3 Xã Quảng Nhân 18 

 Lớp 02 

1 Xã Quảng Nham 39 - Ngày   15/9/2022 (Thứ 5) 

Địa điểm:  Hội  trường xã Tiên Trang 

 

2 Xã Tiên Trang 36 

 Lớp 03 

1 Xã Quảng Trung 15 
- Ngày 20/9/2022 (Thứ 3) 

Địa điểm:  Hội  trường xã Quảng Khê 

 

2 Xã Quảng Chính 18 

3 Xã Quảng Thạch  18 

 Xã Quảng Khê 18  

 Lớp 04 

1 Xã Quảng Phúc 15 

- Ngày 21/9/2022 (Thứ 4) 

Địa điểm:  Hội  trường xã Quảng Ngọc 

 

2 Xã Quảng Trường 12 

3 Xã Quảng Ngọc 27 

4 Xã Quảng Bình 15 

 Lớp 05 

1 Xã Quảng Văn 15 

- Ngày 22/9/2022 (Thứ 5) 

Địa điểm:  Hội  trường xã Quảng Hợp 

 

 Xã Qảng Long 9 

2 Xã Quảng Hòa 21 

3 Xã quảng Hợp 18 

4 Xã Quảng Yên 21 

 Lớp 06 

1 Xã Quảng Trạch 21 
- Ngày   23/9/2022 (Thứ 6) 

Địa điểm:  Hội  trường xã Quảng Định 

 

2 Xã Quảng Định 21 

3 Xã Quảng Đức 18 

 Lớp 07 

1 Xã Quảng Thái 30 
- Ngày   27/9/2022 (Thứ 3) 

Địa điểm:  Hội  trường xã Quảng Lưu 

 

2 Xã Quảng Lộc 9 

3 Xã Quảng Lưu 18 

 Lớp 08 

1 Thị trấn tân phong 69 - Ngày  28/9/2022  (Thứ 4)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Địa điểm:  Hội  trường Thị trấn Tân Phong 

 

2 Xã Quảng Ninh 15 
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