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

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

Số:            /UBND-VH&TT 
V/v tham gia khóa bồi dưỡng về 

chuyển đổi số dành cho lãnh đạo 

UBND cấp xã, thị trấn.   

 

                   Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

         Quảng Xương, ngày      tháng     năm 2022 

       Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

  

Thực hiện công văn số 13211/UBND-CNTT ngày 07/9/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc giao phối hợp tổ chức 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 cho lãnh đạo UBND cấp xã (sau đây gọi là học 

viên) sẽ chính thức khai giảng vào lúc 08h00 ngày 09/9/2022 (thứ Sáu) trên Nền 

tảng One Touch. Thời gian bồi dưỡng trực tuyến trên Nền tảng One Touch đến hết 

ngày 15/10/2022. Trong thời gian tham gia khóa bồi dưỡng, 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 khóa bồi dưỡng 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp các kênh để tiếp nhận và hỗ trợ 

giải đáp các ý kiến liên quan đến nội dung khóa học bao gồm: 

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

- Tổng đài: (+84) 0904540490. 

- Kênh hỗ trợ Zalo trực tiếp trên Nền tảng One Touch 

- Đánh giá khóa bồi dưỡng: https://form.gov.vn/6S%5E7Hq 

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

dưỡng của học viên cụ thể như sau: 

- Tên tài khoản: là địa chỉ thư điện tử học viên đã đăng ký; 

- Mật khẩu: mật khẩu truy cập Nền tảng sẽ được gửi vào thư điện tử của 

từng học viên theo thông tin đã đăng ký. Trường hợp có vướng mắc trong việc 

nhận mật khẩu qua thư điện tử, đề nghị học viên đăng ký mật khẩu lần đầu tại địa 

chỉ: https://form.gov.vn/vQLWpF hoặc quét mã QR để đăng ký mật khẩu theo 

công văn của Bộ Thông tin và truyền thông gửi kèm: 

(Gửi kèm công văn số 4535/BTTTT-CĐSQG  ngày 06/9/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 

mailto:hotro_onetouch@mic.gov.vn
https://form.gov.vn/6S%5E7Hq


Thông tin đầu mối liên hệ: Đồng chí Trần Mai Hoan cục chuyển đổi số quốc 

gia, số điện thoại: 0904751268, Thư  công vụ tmhoan@mic.gov.vn 

Nhận được văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn 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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