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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tập huấn chuyển đổi số, năm 2022 

 

 Thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022, của 

UBND huyện Quảng Xương, về tập huấn chuyển đổi số cho BCĐ 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 Xương, năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho các thành viên 

tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham gia tập huấn 

1.1. Thành phần mời 

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên VNPT Thanh Hóa tham gia BTC lớp tập 

huấn; 

- Mời phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

dự và đưa tin. 

1.2. Thành phần triệu tập 

- Lãnh đạo, chuyên  viên Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, phố trên địa bàn các 

xã, thị trấn; 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Lớp 3, gồm các xã: Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch, Quảng 

Khê. 

- Khai mạc hồi 7 giờ 30 phút,  thứ 3, ngày 20 tháng 9 năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Quảng Khê. 

2.2. Lớp 4, gồm các xã: Quảng Phúc, Quảng Trường, Quảng Ngọc, Quảng 

Bình. 

- Khai mạc hồi 7 giờ 30 phút,  thứ 4, ngày 21 tháng 9 năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Quảng Ngọc. 



2.3. Lớp 5, gồm các xã Quảng Văn, Quảng Long, Quảng Hòa, Quảng Hợp, 

Quảng Yên. 

- Khai mạc hồi 7 giờ 30 phút,  thứ 5, ngày 22 tháng 9 năm 2022. 

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Quảng Hợp. 

  3. Công tác chuẩn bị 

 - Chủ tịch UBND các xã: (1) Thông báo cho các thành viên Tổ công nghệ số 

cộng đồng tham gia đúng thành phần và thời gian quy định; (2) Giao cán bộ văn 

hóa xã làm tổ trưởng để quản lý và báo cáo quân số của xã tham gia tập huấn. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chuẩn bị nội dung, chương trình; các điều kiện đảm bảo cho lớp bồi dưỡng được 

diễn ra thành công, đạt mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông 

báo đến các thành phần triệu tập, các giảng viên và đơn vị liên quan biết, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- PCT Nguyễn Huy Nam (để b/c); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Đào Nguyên Dũng 
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