
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÀM PHÚ  

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2022 

 

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành gắn với cải cách thủ tục 

hành chính. Trang bị những kiến thức liên quan đến chuyển đổi số, đảm bảo an 

toàn thông tin cho cho cán bộ, công chức xã. Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản 

lý văn bản và điều hành góp phần thực hiện chuyển đổi số tại địa phương.  

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND 

ngày 01/4/2022 của UBND xã Hàm Phú về 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động cơ quan nhà nước xã Hàm Phú năm 

2022. Chiều ngày 23/8/2022, tại nhà văn hoá 

xã Hàm Phú đã diễn ra buổi tập huấn công 

nghệ thông tin cho cán bộ xã. 

Tham dự buổi tập huấn các đồng chí 

lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, HĐND, Mặt trận, 

các đoàn thể cũng như cán bộ, công chức, 

người hoạt động không chuyên trách xã đã 

nhận thức được các nội dung: Xu hướng và 

việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng môi 

trường số trong lĩnh vực Nhà nước và tư nhân. 

Mức độ sẵn sàng và kế hoạch chuyển đổi số 

của tỉnh, huyện. Một số nội dung trọng tâm 

(trong từng lĩnh vực chuyên môn) cần thực 

hiện chuyển đổi số tại địa phương giai đoạn 

2022-2025. Một số biện pháp bảo đảm an toàn 

thông tin phục vụ công cuộc chuyển đổi số. 

Sau buổi tập huấn các cán bộ xã được hướng dẫn thực hành phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành, mail công vụ và khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên 

cổng Dịch vụ công Quốc gia và Dịch vụ công của Tỉnh.   


