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UBND TỈNH VĨNH PHÚC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-TTCNTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày     tháng 02 năm 2020 

V/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức mới về CNTT 

phục vụ công tác quản lý ở địa phương  

và xây dựng chính quyền điện tử 

 

 

       Kính gửi: ………………………………………..………………………..………………………..…………………..…………… 

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 

2020 ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Sở Thông tin và Truyền Thông (TT&TT) tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

mới về công nghệ thông tin (CNTT) cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2020, cụ thể: 

- Đối tượng bồi dưỡng: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị 

trấn; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh;  công chức làm việc tại các vị trí: Văn phòng - Thống kê; 

Tư pháp - Hộ tịch; Lao động - Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Xây dựng - Đô 

thị/Nông nghiệp - Môi trường; Tài chính - Kế toán; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự; Trưởng Công an… 

- Nội dung bồi dưỡng: chi tiết tại Phụ lục 01.  

- Thời gian: từ 3-5 ngày/lớp, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 9/2020. 

- Địa điểm: tại Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT. 

- Kinh phí: Chi phí tổ chức lớp học: từ ngân sách tỉnh; chi phí ăn, ở, đi lại của 

học viên do cấp xã hỗ trợ theo quy định. 

Danh sách đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 02 gửi về Trung tâm CNTT&TT, số 

396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên hoặc Email: 

phongdaotaocnttvp2017@gmail.com trước ngày 20/3/2020. 

Liên hệ: bà Phùng Thị Hồng, điện thoại 098 303 6081. 

Sở TT&TT đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ kế hoạch 

hoạt động của đơn vị, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh, BCĐCNTT tỉnh (B/c); 

- Như kính gửi; 

- UBND các huyện, thành phố; Sở Nội vụ (P/h); 

- GĐ, các PGĐ; 

- TT CNTT&TT (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 
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Phụ lục 01: 
 

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 

(Kèm theo văn bản số:     /STTTT-TTCNTTTT ngày   /02/2020 của Sở TT&TT) 

 

Chuyên đề 1. Một số chủ trương của Đảng, nhà nước và của tỉnh 

 - Cải cách thủ tục hành chính 

 - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

- Xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp 

tỉnh đến cấp xã 

- Tiếp cận ý tưởng xây dựng thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc từ góc nhìn 

CNTT. 

Chuyên đề 2. Nâng cao hiệu quả Quản lý ở địa phương nhờ ứng dụng CNTT 

 - Kết nối mọi người thuận tiện, đơn giản nhờ điện thoại thông minh 

 - Soạn thảo và xử lý văn bản nhanh chóng nhờ máy vi tính 

 - Quản lý tài nguyên đất đơn giản nhờ hệ thống lưu trữ ảnh và trích lục bản đồ 

 - Quản lý mốc giới chính xác, khoa học nhờ hệ tọa độ địa lý (GPS) 

 - Theo dõi diễn biến rừng và phòng cháy chữa cháy nhờ GPS 

 - Quản lý nông nghiệp & PTNT nhờ hệ thống thông tin địa lý GPS 

 - Sâu, sát mọi vấn đề của địa phương nhờ kết nối liên tục và rộng khắp 

 - Điều hành kịp thời nhờ phần mềm Quản lý văn bản và thư điện tử công vụ 

 - Mọi thông báo được truyền đi nhanh chóng nhờ ứng dụng mạng xã hội 

 - Nắm được nguyện vọng của dân nhờ ứng dụng mạng xã hội 

 - Quảng bá hình ảnh, sản phẩm của địa phương nhờ mạng Internet 

Chuyên đề 3. Hành vi bị cấm trên không gian mạng và công cụ điều chỉnh 

 - Những hành vi bị cấm khi sử dụng mạng Internet 

- Công cụ điều chỉnh hành vi trên không gian mạng: 

+ Luật an ninh mạng 

  + Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

  + Các chuẩn mực đạo đức, văn hóa, phong tục, tập quán 

  + Cộng đồng mạng 

Chuyên đề 4. Công dân điện tử 

 - Khái niệm 

 - Cách thức tham gia vào các hoạt động của cộng đồng, xã hội, cơ quan: 

  + Truy cập website ở mọi nơi, mọi lúc 

  + Mua hàng, thanh toán trực quyến 

  + Sử dụng email, tin nhắn trực tuyến 

  + Tìm kiếm, tra cứu trên mạng 

  + Soạn thảo, xử lý văn bản trên máy tính 

  + Sử dụng các thiết bị thông minh 

 - Mặt phải của xã hội thông tin? 

  + Internet là một người thầy vĩ đại... Cần gì thì lên Internet hỏi 

  + Internet là một thư viện khổng lồ... Cần gì thì lên Internet đọc 

  + Internet là một kho lưu trữ lớn... Cần gì thì lên Internet tra cứu 

  + Internet là nơi chia sẻ và thể hiện bản thân 

  + Internet là không gian thực tế ảo 

  + Internet xóa nhòa mọi ranh giới 
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  + Máy tính và thiết bị thông minh hỗ trợ đắc lực cho con người 

  + Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi mọi mặt đời sống con người. 

 - Mặt trái của cuộc sống số? 

  + Công nghệ đang làm con người trở nên cô đơn hơn 

  + Công nghệ khiến người ta trở nên lười biếng 

  + Công nghệ khiến con người không muốn kết nối với xã hội 

  + Gắn kết gia đình đang trở nên lỏng lẻo 

  + Truyền thông đại chúng, mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm 

  + Thiếu nghiêm túc trong thế giới ảo có thể dẫn đến vi phạm luật pháp 

Chuyên đề 5. Mạng xã hội 

 - Khái niệm 

 - Có những kiểu người dùng nào trên mạng xã hội 

 - Giới thiệu một số mạng xã hội của Việt Nam và nước ngoài 

 - Lợi ích khi dùng mạng xã hội: 

  + Giải trí 

  + Cập nhật tin tức, kiến thức, xu thế mới 

  + Giúp kết nối bạn bè, gia đình và cộng đồng 

  + Giúp cải thiện kỹ năng sống, chất lượng cuộc sống 

  + Tiết kiệm thời gian, sức lao động, tiền điện thoại, tin nhắn 

 - Yếu tố tiêu cực mạng xã hội có thể mang lại: 

  + Các thế lực xấu lợi dụng để phá hoại hệ tư tưởng 

  + Nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước, bí mật đời tư 

  + Nguy cơ sói mòn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán 

  + Là công cụ để lợi dụng, lừa đảo, đe dọa, khủng bố 

 - Hãy tham gia mạng xã hội một cách có trách nhiệm: 

  + Bình tĩnh, đánh giá, chọn lọc và xác minh nguồn thông tin  

  + Trước khi bình luận nên có sự cân nhắc, đánh giá kỹ 

  + Không ùa theo trào lưu thiếu hiểu biết, tâm lý đám đông 

  + Không kêu gọi phát tán tin giả, nội dung xấu 

 - Kỹ năng sử dụng và nghi thức giao tiếp văn minh, lịch sự: 

  + Cách viết một bức thư điện tử 

  + Trả trả lời một thư điện tử 

  + Cách viết một tin nhắn 

Chuyên đề 6. Chính quyền điện tử 

 - Khái niệm 

 - Sự khác biệt cơ bản giữa chính quyền điện tử với chính quyền truyền thống: 

  + Tốc độ xử lý thủ tục hành chính: nhanh hơn 

  + Cách thức xử lý: tự động 

  + Tính thuận tiện: cao hơn 

  + Tính minh bạch: cao hơn 

  + Trình tự xử lý: được đảm bảo (nộp trước, xử lý trước) 

  + Cơ hội cho cảm tình riêng và các tệ nạn: giảm thiểu 

 - Cách thức liên hệ, trao đổi, giao tiếp giữa chính quyền, người dân và doanh 

 nghiệp: 

  + Trực tuyến qua http://dichvucong.vinhphuc.gov.vn 

  + Qua thư điện tử của cá nhân lãnh đạo hoặc tổ chức 

  + Qua điện thoại di động của các đồng chí lãnh đạo 



4 

  + Qua ứng dụng mạng xã hội 

Chuyên đề 7. Dịch vụ công trực tuyến 

 - Khái niệm 

 - Cách tra cứu các thủ tục hành chính   

 - Cách nộp hồ sơ trực tuyến 

 - Tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ 

Chuyên đề 8. Chữ ký số 

 - Khái niện văn bản điện tử 

 - Giá trị pháp lý của văn bản điện tử 

 - Trao đổi qua môi trường mạng là xu thế tất yếu: 

  + Do đòi hỏi của xã hội phát triển 

  + Tính ưu việt của việc trao đổi dữ liệu qua mạng 

 - Tác nhân ảnh hưởng tới quá trình trao đổi dữ liệu qua mạng 

 - Chữ kỹ số 

  + Khái niệm 

  + Tính pháp lý 

  + Ưu điểm: 

   . Khả năng xác định nguồn gốc 

   . Tính toàn vẹn 

   . Tính không thể chối bỏ (không thể phủ nhận) 

  + Lợi ích 

 - Cài đặt và sử dụng chữ ký số 

Chuyên đề 9. An toàn và bảo mật thông tin 

 - Khái niệm 

  + An toàn là gì? 

  + Thông tin cá nhân là gì? 

 - Cách sử dụng điện thoại, máy tính an toàn cho sức khỏe con người 

 - Các nguy cơ chính gây mất an toàn 

 - Cách gửi thư điện tử giữ bí mật nội dung thông tin 

 - Cách gọi điện thoại giữ bí mật thông tin 

 - Cách nhắn tin giữ bí mật thông tin 

 - Cách giữ an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội: 

Facebook: 
 + Dấu hiệu nhận biết Facebook bị chiếm quyền điều khiển 

+ Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

+ Tăng cường bảo mật 

+ Thiết lập quyền riêng tư 

+ Lấy lại mật khẩu khi bị mất hoặc quên 

Zalo: 
 + Tùy chỉnh tùy chọn riêng tư trên Zalo 

+ Thay mật khẩu Zalo  

+ Kiểm tra thiết bị, vị trí đăng nhập 

+ Đặt mã khóa 

+ Ẩn tin nhắn 

+ Gửi ảnh, tin nhấn bảo mật (tự hủy) 

+ Sao lưu và khôi phục tịn nhắn 

Chuyên đề 10. Kỹ năng nâng cao trong soạn thảo và xử lý văn bản 

- Soạn văn bản tiếng Việt bằng giọng nói: 
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+ Không mất thời gian gõ phím như trước đây mà vẫn có thể soạn văn bản. 

+ Cần thiết cho những người gõ chậm, ngại gõ phím hoặc thường xuyên phải 

soạn những văn bản dài (nhiều trang). 

- So sánh hai văn bản: 
+ Để biết văn bản sau khi chỉnh sửa (phiên bản sau) khác với bản gốc như thế 

nào, công cụ Compare sẽ giúp làm việc đó. 

+ Ứng dụng: kiểm tra tính chính xác, tính toàn vẹn, tính bảo mật... văn bản. 

- Trộn văn bản: 
+ Thông tin từ 2 văn bản khác nhau có thể trộn vào nhau thành văn bản đầy đủ 

thông tin bằng công cụ Mail Merge. 

+ Ứng dụng: tự động điền thông tin, tránh phải viết thủ công các thông tin vào 

hàng loạt văn bản. 

- Sử dụng tự điển tiếng Việt trong Microsoft Word: 
+ Để Microsoft Word giúp kiểm soát chính tả trong khi soạn văn bản, nhằm hạn 

chế tối đa gõ sai chính tả, người dùng nên cài và sử dụng tự điển tiếng Việt thay 

cho tự điển mặc định. 

+ Ứng dụng: kiểm soát lỗi khi soạn cũng như khi duyệt văn bản. 

- Chuyển đổi văn bản giữa các kiểu tệp: 
+ Trong công việc, đôi khi tiếp nhận văn bản từ nhiều nơi gửi đến với các định 

dạng khác nhau: PDF, JPG, TIF, DOCX... Để phục vụ cho mục đích nào đó 

nhiều khi phải chuyển định dạng văn bản. 

+ Ứng dụng: chuyển văn bản từ định dạng PDF, JPG, TIF… sang DOCX và 

ngược lại (bằng các công cụ miễn phí). 

- Chia màn hình thành 2 cửa sổ văn bản: 
+ Trong các văn bản có nhiều trang, khi cần đối chiếu, so sánh nội dung/thông 

tin ở đoạn/trang này với đoạn/trang khác nhưng không thể nhớ đầy đủ, chính xác 

khi đó chia màn hình là lựa chọn cần thiết. 

+ Ứng dụng: so sánh, tham chiếu đến các vị trí khác nhau trong cùng văn bản 

một cách dễ dàng. 

- Chuyển font chữ văn bản: 
+ Khi nhận văn bản từ nhiều nơi gửi đến, có thể font chữ khác với font thường 

dùng hoặc font quy định, khi đó cần phải chuyển. Để có font mong muốn đôi khi 

phải cài đặt thêm. 

+ Ứng dụng: chuyển văn bản từ font chữ bất kỳ sang font chữ khác. 

- Tạo chữ ký số cho file văn bản: 
+ Để văn bản có giá trị pháp lý cần thiết phải có chữ ký và con dấu (đối với văn 

bản giấy truyền thống) hoặc chữ ký số (đối với văn bản điện tử). 

+ Ứng dụng: tạo chữ ký số; đảm bảo tính toàn vẹn, tính không thể chối bỏ. 

Chuyên đề 11. Lưu ý khi chọn mua thiết bị công nghệ để giải quyết việc công 
 - Thông tin về sản phẩm (mã vạch, tên công ty, địa chỉ, xuất xứ…) 

 - Nền tảng hệ điều hành (nếu có) 

 - Các phần mềm cài sẵn (nếu có) 

- Cách kiểm tra, xác thực: 

 + Liên tục cập nhật thông tin về hàng giả, hàng nhái 

+ Căn cứ tem truy xuất nguồn gốc 

 + Căn cứ mã vạch 

 + Kiểm tra nền tảng hệ điều hành (nếu có) 

 + Chạy thử tất cả các ứng dụng (nếu có) … 

Mục đích của chuyên đề là: Tránh sử dụng hàng giả, nhái, kém chất 

lượng hoặc bị cài cắm linh kiện thu thập thông tin trái phép, phần mềm độc 

hại, nội dung không phù hợp với luật pháp, văn hóa, lịch sử Việt Nam, thông 

lệ quốc tế… (ví dụ: bản đồ có đường lưỡi bò…) 

https://vi-vn.facebook.com/notes/trangs-house-cosmetic/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-check-xu%E1%BA%A5t-x%E1%BB%A9-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-nh%E1%BA%ADp-ngo%E1%BA%A1i-b%E1%BA%B1ng-ki%E1%BB%83m-tra-m%C3%A3-v%E1%BA%A1ch-ean-13/1023339747682802/
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Phụ lục 02: 

 

Huyện, thành phố: ......................................... 

Xã, phường, thị trấn: ..................................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........................., ngày ....... tháng ....... năm 2020 

 

ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC MỚI VỀ CNTT 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ở ĐỊA PHƯƠNG  

VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo văn bản số:     /STTTT-TTCNTTTT ngày     /02/2020 của Sở TT&TT) 

 

S 

T 

T 

Họ và tên Ngày sinh 

Vị trí việc làm 
(Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, 

UBND,  Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ 

tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông 
dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ 

tịch, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - 
Xây dựng - Đô thị/Nông nghiệp - 

Môi trường, Tài chính - Kế toán, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, 
Trưởng Công an,… 

Điện 

thoại  

Thời gian tham gia   

 (Tháng ../2020) 

1      
2      
3      
4      
5      

6      
7      
8      

9      
10      
11      

12      
13      
14      

15      
16      
17      

18      
…      

 

 

    CÔNG CHỨC LẬP DANH SÁCH 

 

- Họ và tên: ……………………………..……………… 

- Vị trí việc làm: ……………………………………… 

- Điện thoại: …………………..…….………………….. 

- Email (nếu có): ……………………………...………. 

CHỦ TỊCH 

UBND ……………… 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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