
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:           /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 9 năm 2022

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho 

Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022

Kính gửi: ………………………………………………………….
Kí

Thực hiện Công văn số 1210/TCĐ ngày 20/9/2022 của Tổ chỉ đạo triển khai 
công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương về việc tổ chức chương trình bồi dưỡng, 
tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số 
cộng đồng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành phần
Đại biểu huyện:
Các thành viên Tổ chỉ đạo Công nghệ số cộng đồng huyện;
Đại biểu xã:
- Mỗi xã, thị trấn cử 05 đại biểu (đại diện lãnh đạo UBND xã, Công chức 

Văn hóa - Xã hội, Công chức Văn phòng - Thống kê, đại diện lãnh đạo 01 nhà 
trường trên địa bàn, Bí thư Đoàn thanh niên);

- Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn, khu dân cư.
(Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo mời thành phần của địa 

phương tham dự lớp tập huấn).
2. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 13h30, ngày 27/9/2022.
3. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa trung tâm huyện.
* Lưu ý: Để Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ 

số cộng đồng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022 đạt hiệu quả cao, UBND 
huyện yêu cầu:

- Tất cả các đại biểu tham dự tập huấn cần mang theo điện thoại thông 
minh, Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân để thao tác thực hành;  
nhận tài liệu về Chương trình bồi dưỡng, tập huấn (quét mã QR Code Tổ công 
nghệ số cộng đồng gửi kèm theo).

- Đối với UBND các xã, thị trấn:



+ Yêu cầu tất cả thành viên Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng cấp xã và 
Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, khu dân cư tham gia kênh Zalo OA 
“Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” (quét mã QR kênh OA Zalo 
Chuyển đổi số quốc gia gửi kèm theo) trước thời gian diễn ra Hội nghị để kịp 
thời nhận được, 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. 

+ Bố trí tối thiểu 01 máy tính laptop có thể kết nối Internet để phục vụ 
việc hướng dẫn sử dụng và tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm bảo các điều kiện về cơ sở 
vật chất và đường truyền phụ vụ Hội nghị.

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Đài Phát thanh huyện (để đưa tin);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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