
 

      UBND HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

               BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

         Số:         /UBND-BCĐ 
V/v tổ chức hội nghị phổ cập kiến thức 

chuyển đổi số; phổ biến thực hành tiếp 

cận các nền tảng số trong CBCC, doanh 

nghiệp và người dân  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 Thường Xuân, ngày      tháng      năm 2022 

          

           

             Kính gửi: 

- Phòng: Văn hóa và Thông tin, NN&PTNT, KT&HT; 

- Trung tâm Viễn thông Thọ Xuân – Thường Xuân; 

- Bưu điện huyện; 

- UBND các xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Thị trấn, 

 
 

        Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/5/2022 của 

UBND huyện về chuyển đổi số trên địa bàn huyệnThường Xuân, giai đoạn đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030, BCĐ chuyển đổi số huyện tổ chức hội 

nghị phổ cập kiến thức chuyển đổi số và phổ biến thực hành kỹ năng tiếp cận 

các nền tảng số trong CBCC, doanh nghiệp và người dân. 

        1. Nội dung, đối tượng, quy mô, thời gian, địa điểm: Theo phụ biểu kèm 

2. Phân công trách nhiệm công tác tổ chức. 

        - Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì đấu mối với Trung tâm Viễn 

thông Thọ Xuân – Thường Xuân, các phòng chuyên môn liên quan, UBND các 

xã, thị trấn triển khai nội dung nhiệm vụ chương trình. Tổng hợp kết quả triển 

khai các nội dung nhiệm vụ báo cáo BCĐ chuyển đổi số huyện. 

        - Các phòng chuyên môn liên quan chỉ đạo, giao trách nhiệm công chức 

tham gia Tổ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số tham gia hỗ trợ thực hiện các hoạt 

động liên quan. 

        - UBND các xã Bát Mọt, Yên Nhân và Thị trấn Thường Xuân chủ trì thực 

hiện các nội dung, gồm: (1). Chuẩn bị, bố trí các điều kiện đảm bảo tổ chức hội 

nghị; (2). Thông báo triệu tập hoặc gửi giấy mời tham dự đến các thành phần 

đối tượng tham dự. 

        Lưu ý:  

- Thành phần mời tham dự hội nghị mang giấy tờ chứng minh nhân thân 

hoặc chủ tài khoản ngân hàng như: CMND, CCCD, thẻ ATM  và smartphone, 

ipad để thực hành tiếp cận các ứng dụng nền tảng số thiết bị di động thông 

minh. 



 

         - Riêng đối với các chủ doanh nghiệp có sản phẩm dự kiến tham gia các 

sàn thương mại điện tử, yêu càu chuẩn bị các giấy tờ pháp lý liên quan công 

nhận/chứng nhận sản phẩm và bảo hộ sản phẩm và các giấy tờ khác liên quan 

hoạt động kinh doanh sản phẩm cấp cho chủ cơ sở kinh doanh được cơ quan 

nhà nước thẩm quyền cấp. 

         Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo phối hợp thực hiện./. 
                       
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Chủ tịch UBND huyện;             
- Lưu VT, VHTT/Quân 

 

                       KT. TRƯỞNG BAN 

       PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH  

                      Vi Ngọc Tuấn 
 



 

  BCĐ  chuyển đổi số huyện Thường Xuân 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP KIẾN THỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ 

VÀ PHỔ BIẾN TIẾP CẬN CÁC NỀN TẢNG SỐ TRONG CBCC, NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 

Chủ trì: Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện 

Đơn vị chịu trách nhiệm: Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Viễn thông Thọ Xuân – Thường Xuân, các phòng chuyên môn liên quan 

 

TT Nội dung triển khai Thành phần tham dự 
Quy mô/ 

phạm vi 
Thời gian 

Địa điểm 

thực hiện 

Chịu trách nhiệm 

nội dung 

I Phổ cập kiến thức chuyển đổi số       

1 Hiểu biết khái niệm chuyển đổi số 

- Lãnh đạo, CBCC cấp 

xã (Đảng ủy, HĐND, 

UBND và các tổ chức 

đoàn thể trực thuộc) 

- Bí thư, trưởng thôn, 

khu phố 

- Lãnh đạo các đơn vị 

trường học trên địa bàn 

- Chủ doanh nghiệp trên 

địa bàn quản lý 

Cấp xã (Bát 

Mọt, Yên 

Nhân và Thị 

trấn Thường 

Xuân 

- Ngày 06/10/2022 tại xã Bát Mọt 

(01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h00) 

- Ngày 06/10/2022 tại xã Yên 

Nhân (01 buồi, bắt đầu từ 14h00) 

- Ngày 07/10/2022 tại Thị trấn 

Thường Xuân (01 buổi, bắt đầu từ 

8h00) 

Do UBND 

xã, thị trấn bố 

trí, thông báo  

- Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

- Trung tâm Viễn 

thông Thọ Xuân – 

Thường Xuân 

- Bưu điện huyện 

2 Phổ biến các nền tảng hỗ trợ phổ cập 

kiến thức chuyển đổi số 

3 Các nền tảng số phục vụ chuyển đổi 

số trong cộng đồng người dân 

4 Các nền tảng số phục vụ chuyển đổi 

số doanh nghiệp 

5 Các nền tảng số phục vụ chuyển đổi 

số trong cơ quan nhà nước 

II Giới thiệu, thực hành kỹ năng tiếp 

cận các nền tảng số  

1 Giới thiệu các nền tảng số tham khảo 

dành cho doanh nghiệp 

1.1 Vietnamworks - Nền tảng tuyển dụng 

trực tuyến 

 

1.2 1Office - Nền tảng quản trị tổng thể 

doanh nghiệp 

 

1.3 MISA ASP - Nền tảng kế toán dịch vụ 

1.4 Bkav VALA - Giải pháp tổng thể 

Chuyển đổi số Quản trị doanh nghiệp 

 

1.5 Novaon Onfluencer - Nền tảng quảng 



 

TT Nội dung triển khai Thành phần tham dự 
Quy mô/ 

phạm vi 
Thời gian 

Địa điểm 

thực hiện 

Chịu trách nhiệm 

nội dung 

cáo, tiếp thị trực tuyến 

 

1.6 Consultant Anywhere - Nền tảng tư 

vấn trực tuyến 

- Lãnh đạo, CBCC cấp 

xã (Đảng ủy, HĐND, 

UBND và các tổ chức 

đoàn thể trực thuộc) 

- Bí thư, trưởng thôn, 

khu phố 

- Lãnh đạo các đơn vị 

trường học trên địa bàn 

- Chủ doanh nghiệp trên 

địa bàn quản lý 

Cấp xã (Bát 

Mọt, Yên 

Nhân và Thị 

trấn Thường 

Xuân 

- Ngày 06/10/2022 tại xã Bát Mọt 

(01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h00) 

- Ngày 06/10/2022 tại xã Yên 

Nhân (01 buồi, bắt đầu từ 14h00) 

- Ngày 07/10/2022 tại Thị trấn 

Thường Xuân (01 buổi, bắt đầu từ 

8h00) 

Do UBND 

xã, thị trấn bố 

trí, thông báo  

- Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

- Trung tâm Viễn 

thông Thọ Xuân – 

Thường Xuân 

- Bưu điện huyện 

1.7 StringeeX - Nền tảng chăm sóc khách 

hàng 

 

1.8 SecurityBox 4SME - Giải pháp đảm 

bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp 

1.9 CMC Cloud - Nền tảng điện toán đám 

mây 

 

1.10 Lotus LMS - Đào tạo nội bộ trực 

tuyến 

1.11 Giga1 - Hệ sinh thái đa nền tảng Tiêu 

dùng và Công nghệ Bán lẻ 

 

1.12 ANVUI - Nền tảng chuyển đổi số 

ngành vận tải hành khách 

 

1.13 ITS - Nền tảng phục vụ chăm sóc 

khách hàng 

 

1.14 EZCloud - Nền tảng khách sạn, điểm 

vui chơi 

 

1.15 GAPO Work Nền tảng quản lý công 

việc dễ dàng và hiệu quả 

 

1.16 MISA AMIS - Nền tảng quản trị 

doanh nghiệp hợp nhất 

 

1.17 Vexere - Nền tảng kết nối người dùng 

và nhà xe 



 

TT Nội dung triển khai Thành phần tham dự 
Quy mô/ 

phạm vi 
Thời gian 

Địa điểm 

thực hiện 

Chịu trách nhiệm 

nội dung 

 

1.18 Ubot - Nền tảng tự động hóa cho 

doanh nghiệp 

 

- Lãnh đạo, CBCC cấp 

xã (Đảng ủy, HĐND, 

UBND và các tổ chức 

đoàn thể trực thuộc) 

- Bí thư, trưởng thôn, 

khu phố 

- Lãnh đạo các đơn vị 

trường học trên địa bàn 

- Chủ doanh nghiệp trên 

địa bàn quản lý 

Cấp xã (Bát 

Mọt, Yên 

Nhân và Thị 

trấn Thường 

Xuân 

- Ngày 06/10/2022 tại xã Bát Mọt 

(01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h00) 

- Ngày 06/10/2022 tại xã Yên 

Nhân (01 buồi, bắt đầu từ 14h00) 

- Ngày 07/10/2022 tại Thị trấn 

Thường Xuân (01 buổi, bắt đầu từ 

8h00) 

Do UBND 

xã, thị trấn bố 

trí, thông báo  

- Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

- Trung tâm Viễn 

thông Thọ Xuân – 

Thường Xuân 

- Bưu điện huyện 

2. Phổ biến danh mục nền tảng số quốc 

gia theo Quyết định 186/QĐ-TTg 

ngày ngày 11/02/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông (theo Danh mục 

phụ lục kèm) 

3 Thực hành khai thác các nền tảng số 

3.1 VNPT His 

3.2 Voso, PortMark, 

Nongsanantoanthanhhoa – Giải pháp 

sản thương mại điện tử cho các sản 

phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, 

làng nghề 

3.3 VNPAY, VNPTPay, VNPT 
Monney - Giải pháp thanh toán 
không tiền mặt 
 

3.4 Momo - Nền tảng thanh toán trực 
tuyến 
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