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BÁO CÁO 

Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Thanh 

 

Thực hiện Công văn số 909/STTTT-CNTT-BCVT, ngày 04  tháng 8  năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc báo cáo triển khai 

thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; Công văn số 196/VHTT 

ngày 15/8/2022 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bạch Thông về việc báo 

cáo kết quả hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn. UBND xã Mỹ 

Thanh báo báo kết quả triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 

xã Mỹ Thanh cụ thể như sau: 

1. Đặc điểm tình hình 

1.1. Thuận lợi: 

Công tác chuyển đổi số được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, sự điều hành của chính 

quyền địa phương; các ban ngành, đoàn thể nhiệt tình trong công tác phối hợp 

tuyên truyền.Sự điều hành, trao đổi thông tin đều được thực hiện trên nhóm zalo 

nên rất thuận tiện cho việc triển khai thực hiện. 

1.2. Khó khăn: 

Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhận thức về công nghệ số của người 

dân còn lạ lẫm, chưa biết cách tiếp cận; các thủ tục hành chính chủ yếu do công 

chức hướng dẫn thực hiện các thao tác nhập và nộp hồ sơ. 

2. Kết quả triển khai thực hiện  

2.1. Thí điểm thành lập Tổ công nghệ cộng đồng 

Ngay sau khi Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thí điểm Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, 

thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành UBND xã đã ban hành 02 quyết 

định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn trên địa bàn. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

2.2.  Các hoạt động cụ thể triển khai nhiệm vụ của Tổ công nghệ cộng đồng 

* Đối với Tổ cấp xã: 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, Trang TTĐT xã,  

nhóm zalo; bên cạnh đó hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng số cho tổ cấp thôn và 

người dân trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên tại buổi đối thoại giữa 

Chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn. 

- Cử thành phần tham gia tập huấn do huyện tổ chức cho các thành viên Tổ 

công nghệ số cộng đồng về các kiến thức, kỹ năng số để thực hiện nhiệm vụ. 

- Hướng dẫn cán bộ, công chức xã đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, 

kết quả 19/19 cán bộ, công chức đã thực hiện việc đăng ký tài khoản DVCQG. 



* Đối với Tổ cấp thôn:  

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng theo hình 

thức đi từng ngõ, gõ từng nhà và tại buổi họp thôn; sinh hoạt các chi hội. 

- Tham mưu cho Chi ủy, Chi bộ vận động xã hội hóa về kinh phí để trang bị 

máy tính thuận lợi cho tổ chức triển khai thực hiện.  

2.3. Khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện 

- Công tác chuyển đổi số vấn là vấn đề mới đối với Tổ cấp xã và cấp thôn nên 

còn lúng túng trong triển khai thực hiện. 

- Đặc thù nông thôn người dân trong độ tuổi lao động và có điện thông minh 

ít ở nhà số còn lại chủ yếu là người già và trẻ con nên một số thành viên tổ đến gia 

đình nhiều lần vẫn không gặp được.  

- Có nhiều trường hợp cài đặt nhưng không biết sử dụng; không sử dụng 

mạng dữ liệu hoặc wifi; cơ bản là không thường xuyên làm các thủ tục hành chính 

trên điện thoại. 

2.4. Kết quả bồi dưỡng, tập huấn cho các thành viên Tổ công nghệ số 

Trong năm Tổ trưởng cấp xã, cấp thôn được cử tham gia lớp tập huấn chuyển 

đổi số do UBND huyện tổ chức. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn gồm: 

- Nhận thức, định hướng chuyển đổi số nói chung và mục đích, yêu cầu đối 

với các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp  thôn nói riêng.  

- Cách truy cập các trang, cổng thông tin điện tử của địa phương, hướng dẫn 

sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn đăng ký và sử 

dụng các sàn thương mại điện tử VOSO.VN và POSTMART.VN. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt về: Chính quyền số (Hướng dẫn người dân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các 

nền tảng số được đánh giá và lựa chọn); Kinh tế số (Hướng dẫn người dân, các hộ 

kinh doanh, sản xuất nhỏ và vừa ở địa phương thực hiện các bước cài đặt và triển 

khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa trên nền tảng công nghệ) đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử 

“voso.vn”, “postmart.vn”,…; mở tài khoản thanh toán điện tử…; 

 - Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho 

các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch… 

thông qua các nền tảng số. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về phát 

triển kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán điện tử, xã hội số; hướng dẫn người dân 

nhận biết về lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng số, nâng cao ý thức về 

chất lượng sản phẩm, thông qua cửa hàng số người dân có thể mua và bán sản 

phẩm của mình trên nền tảng công nghệ số… 

3. Những kinh nghiệm hay, kiến nghị, đề xuất giải pháp  

- Đề nghị được tập huấn cho tất cả các thành viên của Tổ cấp xã, cấp thôn. 

- Phủ sóng điện thoại 3G/4G trên toàn xã (hiện còn thôn Thôm Ưng chưa có 

sóng điện thoại)  

- Lắp đặt sóng wifi tại trung tâm các thôn. 



- Nên có những tin nhắn của nhà mạng đến các thuê bao điện thoại hướng dẫn 

cài đặt và sử dụng. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn xã Mỹ Thanh./. 

 
Nơi nhận: 

Bản giấy: 

- Lưu VT. 

Bản điện tử: 

- Phòng VH&TT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các thành viên của Tổ cấp xã, cấp thôn. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

La Quang Đoàn 



DANH SÁCH  

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG XÃ MỸ THANH 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 8 năm 2022 của UBND xã Mỹ Thanh) 

S 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

VAI TRÒ 

(TỔ TRƯỞNG/ 

THÀNH VIÊN) 

CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

A Tổ công nghệ số đồng xã Mỹ Thanh (Kèm theo Quyết định thành lập số 146/QĐ-UBND ngày 4  tháng 5  năm 2022) 

1 Nguyễn Thị Diễm Tổ trưởng Bí thư Đoàn TNCSHCM xã 0354.621.912  

2 Nông Đức Hoạt Tổ phó Phó Trưởng Công an xã 0985.667.664  

3 Nguyễn Thái Bắc Thành viên Công chức Văn hóa - Xã Hội xã 0974.755.882  

4 Hứa Đình Chân Thành viên Giáo viên trường TH&THCS   

5 Nguyễn Thanh Bình Thành viên Viên chức Trạm Y tế xã   

6 Nông Thị Biển Thành viên Nhân viên Bưu điện Văn hóa xã   

7 Lý Thị Duyên Thành viên Người làm Công tác Trẻ em xã   

B Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Phiêng Kham (Kèm theo Quyết định thành lập số 147/QĐ-UBND ngày 4  tháng 5  năm 2022) 

1 Nông Thị Biển Tổ trưởng Trưởng thôn 0969.349.208  

2 Đặng Hữu Bắc Tổ phó Bí thư Chi đoàn thôn   

3 Triệu Văn Vinh Thành viên Công an viên thôn   

4 Triệu Thị Thủy Tiên Thành viên Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn   

5 Triệu Thị Tấm Thành viên Giáo viên trường Mầm non Mỹ Thanh   

6 Luân Thị Thủy Thành viên Giáo viên trường Mầm non Mỹ Thanh   

7 Tống Thị Liên Thành viên Giáo viên trường TH&THCS Mỹ Thanh   
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