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Số:          /UBND-VHTT Cẩm Xuyên, ngày      tháng 4  năm 2022 

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch 

triển khai Tổ chuyển đổi số cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh 

  
 

  
 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

     
 

Thực hiện Công văn số 404/STTTT-CNTT ngày 14/4/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh, sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Kế hoạch, Ủy 

ban nhân dân huyện cơ bản đồng ý với các nội dung dự thảo và có ý kiến góp ý 

như sau: 

1. Về bố cục nội dung: Đề nghị bổ sung nội dung Bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ cho Tổ chuyển đổi số cộng đồng vào mục II. Nội dung triển khai 

của dự thảo, đồng thời có dự kiến thời gian tập huấn cụ thể, đơn vị chủ trì tổ 

chức Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị phối hợp Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, các doanh nghiệp công nghệ số. 

2. Tại mục 3.3, phần II của dự thảo kế hoạch: đề nghị xem xét bổ sung 

thành viên nhóm Zalo làm cán bộ đầu mối phụ trách thực hiện Tổ chuyển đổi 

đổi số cộng đồng thuộc phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền 

thông và các doanh nghiệp tham gia triển khai. 

3. Để Tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động có hiệu quả, lâu dài, đề nghị 

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cơ quan có thẩm quyền có cơ chế 

chính sách hỗ trợ phụ cấp cho các thành viên tham gia Tổ. 

 Trên đây là góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo để Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch,  CT   N  huyện phụ trách;  

- Lưu: VT, VHTT. 
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