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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND Đình Lập, ngày       tháng 7 năm 2022 

  
KẾ HOẠCH 

Mở lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Chuyển đổi số 
  

   

   Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng 
Sơn năm 2022; UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng 

nâng cao kiến thức về Chuyển đổi số như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về 

Chuyển đổi số, hiểu được những nhiệm vụ cần thực hiện khi tiến hành xây dựng 
chiến lược và thực hiện Chuyển đổi số. Từ đó, triển khai có hiệu quả 

Nghị quyết, Kế hoạch Chuyển đổi số của UBND huyện tại cơ quan, đơn vị, xã, 
thị trấn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 

trên địa bàn huyện Đình Lập. 

 2. Yêu cầu: Cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng phải 
đáp ứng tốt các yêu cầu về Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị và để góp phần 

thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số của huyện. 

 II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

1. Nội dung bồi dưỡng  

- Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

 - Giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

 - Triển khai nền tảng “công dân số xứ lạng” và phát triển tài khoản thanh 

toán điện tử. 

2. Tài liệu bồi dưỡng: Sử dụng tài liệu do UBND tỉnh phê duyệt, tài liệu 

bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Chuyển đổi số. 

  3. Số lớp: 01 lớp.  

 4. Đối tượng bồi dưỡng: Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Công chức 
phụ trách thực hiện quy trình giải quyết TTHC của các cơ quan đơn vị; Công 
chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 5. Thời gian bồi dưỡng: 01 ngày. 

 6. Thời gian mở lớp: Dự kiến trong tháng 8 năm 2022.  

7. Địa điểm mở lớp: Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập. 
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 8. Giảng viên lên lớp: Giảng viên Trung ương. 

   III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí tổ chức mở lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Chuyển đổi số 

sử dụng nguồn ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 do 
UBND tỉnh phân bổ.  

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Nội vụ: Tổng hợp số lượng học viên tham gia lớp bồi dưỡng; in 
ấn tài liệu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ lớp bồi dưỡng.  

 2. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn  

 Trên cơ sở Thông báo của UBND huyện về việc mở lớp bồi dưỡng nâng 
cao kiến thức về Chuyển đổi số; các cơ quan, đơn vị chủ động lập danh sách 

đăng ký cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng theo quy định. 

 UBND huyện Đình Lập yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Phòng Nội vụ;  
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Tô Thị Hiến 
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