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Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện việc ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý, điều hành gắn với cải cách thủ 

tục hành chính. Ngày 25/8/2022 xã Thuận Hòa đã tổ chức tập huấn ứng dụng 

công nghệ thông tin năm 2022. Tham dự buổi tập huấn có ông Lê Trác Trung 

Hoài - Phó Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Hàm Thuận Bắc, có ông Lê 

Đức Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã và hơn 47 lượt cán bộ xã, thôn và thành 

viên tổ công nghệ số cộng động cấp thôn. 

 

 

 

 

Đồng chí Lê Trác Trung Hoài – Phó Trưởng Phòng VHTT huyện giảng bài tại buổi tập huấn 

Thực hiện Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND 
huyện Hàm Thuận Bắc về ban hành nội dung đánh giá, xếp loại mức độ ứng 



dụng CNTT đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 
huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2022 và Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 
18/8/2022 của UBND xã Thuận Hòa về việc Tổ chức tập huấn về công nghệ 
thông tin cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thành 
viên Tổ Công nghệ số cộng đồng số các thôn. Nội dung tập huấn là triển khai 
một số nội dung cơ bản về chuyển đổi số, công tác bảo đảm an toàn thông tin 
mạng. Qua buổi tập huấn, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 
trách xã và thành viên Tổ cộng đồng số các thôn đã được cung cấp một số thông 
tin cơ bản về chuyển đổi số, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng nhằm 
giúp cho đội ngũ cán bộ cấp xã và hệ thống chính trị thôn nắm được một số 
thông tin cơ bản về chuyển đổi số trong thời đại hiện nay. Qua một buổi tập 
huấn đa số tất cả cán bộ, công chức và người lạo động xã nắm được những 
thông tin mà giảng viên truyền đạt, biết sử dụng quản lý văn bản khép kính để 
chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm 2022. 


