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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số
cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm
2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và
phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt, ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình
bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã
năm 2022.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Tin học hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ
chức triển khai:
- Biên soạn, xuất bản, in ấn các chuyên đề, tài liệu phục vụ công tác bồi
dưỡng theo Chương trình phê duyệt.
- Biên soạn các bài giảng, học liệu điện tử để phục vụ bồi dưỡng trên Nền
tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ triển khai tại địa phương.
- Lựa chọn một số địa phương thí điểm tổ chức bồi dưỡng trực tiếp Chương
trình tại địa phương.

- Phối hợp với các địa phương tổ chức bồi dưỡng Chương trình qua Nền tảng
học trực tuyến mở đại trà; cấp tài khoản học viên trên Nền tảng học trực tuyến mở
đại trà cho các đối tượng được địa phương cử tham gia khóa bồi dưỡng; cấp Giấy
chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho cán bộ đủ điều kiện.
- Rà soát, báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông để
cập nhật, điều chỉnh nội dung Chương trình bồi dưỡng, bảo đảm phù hợp với thực
tiễn trong quá trình tổ chức triển khai.
- Kết thúc các khóa bồi dưỡng trong năm 2022, tổng kết, đề xuất Lãnh đạo
Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch tổ chức Chương trình bồi dưỡng các năm
tiếp theo.
2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển
khai Chương trình bồi dưỡng, bảo đảm phù hợp với Kế hoạch đào tào, bồi dưỡng,
tập huấn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số của
địa phương.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử cán bộ
tham gia Chương trình bồi dưỡng theo đúng đối tượng của Chương trình; tạo điều
kiện về thời gian và bố trí nguồn lực để cán bộ hoàn thành tốt khóa bồi dưỡng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng
Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, THH.
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