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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẬU LỘC 
 

Số:       /UBND-VHTT 

V/v đôn đốc thực hiện  phổ cập kỹ 

năng số cộng đồng đến thành viên 

của Tổ công nghệ số cộng đồng và 

người dân. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦA NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hậu Lộc, ngày     tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn 11259/UBND-CNTT ngày 02/8/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc tham gia khóa bồi dưỡng phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến 

thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, ngày 07/9/2022 chủ tịch 

UBND huyện Hậu Lộc đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện tại công văn số 2212/UBND-

VHTT, trong đó giao trách nhiệm rõ cho các phòng, ban, cơ quan có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn. 

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, qua theo dõi, nắm bắt, tình hình triển khai tại 

các đơn vị số lượng tổ viên Tổ công nghệ số cộng đồng liên kết đến nhóm Zalo OA 

“Chuyển đổi số quốc gia” chưa nhiều, công tác tuyên truyền về chuyển đổi số từ huyện 

đến cơ sở còn chưa phát huy hiệu quả, chưa tạo được hiệu ứng tuyên truyền sâu rộng 

trong nhân dân. Để khắc phục thực trạng trên, chủ tịch UBND huyện yêu cầu khẩn 

trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Giao Phòng Văn hóa – Thông tin  

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, 

trong đó tham mưu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện chỉ đạo việc thực hiện kết nối 

kênh zalo “Chuyển đổi số quốc gia” cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 

của các thôn, khu trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo đến hết tháng 9/2022 tỷ lệ kết nối 

đạt 100%. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  

- Tạo Chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số theo Quyết định 865/QĐ-

UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện và cập nhật tin bài tuyên truyền về 
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chuyển đổi số tại các xã, thị trấn, cấp huyện trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ 

sở, đảm bảo tối thiểu 01 tin bài/01 tuần và phát lại 02 lần/ 01tuần. 

- Cập nhật tin bài vào sổ nhật ký truyền thanh để quản lý, phục vụ công tác kiểm 

tra chuyên môn và xây dựng hồ sơ huyện nông thôn mới theo tiêu chí 5.2. 

3. Giao UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương tham gia 

kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” bằng cách sử dụng ứng 

dụng điện thoại, vào ứng dụng Zalo, tìm kiếm tài khoản “Chuyển đổi số quốc gia”, tích 

vào tài khoản tìm thấy, chọn “Quan tâm” để nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định 

hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, 

làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.  

+ Yêu cầu đến hết tháng 9/2022, 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 

tham gia kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia.  

- Chỉ đạo tất cả các Tổ công nghệ số cộng đồng của địa phương 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 bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo để quét mã QR Code Tổ công nghệ 

số cộng đồng gửi kèm theo Công văn. 

+ Yêu cầu đến hết tháng 11/2022, 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng 

được bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.  

- Báo cáo kết quả tham gia khóa bồi dưỡng Phổ cập kỹ năng số cộng đồng trên 

địa bàn; gửi về UBND huyện (qua phòng Văn hóa – Thông tin) để tổng hợp, báo cáo 

tỉnh theo quy định. 

 Yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện và Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Sở TT&TT (để b/c) 

- Lưu: VT, VHTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Vũ Thị Hà 
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