
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:        /UBND-VHTT
V/v cử cán bộ tham dự

Chương trình bồi dưỡng về
chuyển đổi số cho

lãnh đạo UBND cấp xã

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

Tứ Kỳ, ngày       tháng 5 năm 2022

Kính gửi: 
- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 630/STTTT-BCVTCNTT ngày 13/5/2022 của Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương về việc tổng hợp danh sách cán bộ 
tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã, 
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chọn cử và lập danh sách cán 
bộ, công chức đăng ký tham gia Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh 
đạo UBND cấp xã, do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thông qua Nền tảng 
học trực tuyến tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (mở đại trà), cụ thể:

- Về đối tượng tham gia: Chủ tịch, PCT.UBND cấp xã đương nhiệm (bắt 
buộc); cán bộ, công chức được quy hoạch chức danh Chủ tịch, PCT.UBND cấp xã 
và tương đương (không bắt buộc).

- Về số lượng đăng ký: Không giới hạn.
- Về danh sách cán bộ, công chức đăng ký tham gia: Lập theo mẫu (có 

mẫu danh sách gửi kèm) và gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện), bản mềm gửi theo địa chỉ thư điện tử công vụ: 
phamtrungthanh@haiduong.gov.vn trước ngày 18/5/2022 . 

2. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm tổng 
hợp danh sách cán bộ, công chức đăng ký tham gia Chương trình bồi dưỡng về 
chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 
tỉnh trước ngày 19/5/2022. 

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải

https://onetouch.mic.gov.vn


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 
VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO ĐỐI TƯỢNG LÃNH ĐẠO UBND CẤP XÃ

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VHTT ngày       /5/2022
của UBND huyện Tứ Kỳ)

Tên xã, thị trấn:………………………………………….

Số
T
T

Họ và 
tên

Giới 
tính

Ngày 
tháng 
năm 
sinh

Chức 
vụ

Tên 
UBND 
cấp xã 
đang 
công 
tác

Thư điện 
tử công vụ

Số điện 
thoại di 

động

Chức
danh
quy

hoạch

1 Nguyễn 
Văn A

Nam 10/10/196
8

Chủ tịch Đại Sơn nguyenvana@
haiduong.gov.
vn

0912345678

2 Nguyễn 
Văn B

Nữ 10/10/199
0

Công 
chức 
VP-TK

Đại Sơn nguyenvanb@
haiduong.gov.
vn

0912345688 Chủ tịch 
UBND

…

Ghi chú: Các thông tin trên của học viên phục vụ cho việc tổ chức bồi dưỡng và 
in Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
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