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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn Thôm Ưng 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THANH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 
sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính 

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư; 
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-
NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị; 

Căn cứ Công văn số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng 
tại các địa phương; 

Căn cứ Công văn số 6874/UBND-VXNV, ngày 14/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn 
trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Công văn số 1150/STTTT-CNTT-BCVT ngày 28 tháng 9 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc nhân rộng mô hình Tổ công nghệ 

số cộng đồng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; 
Căn cứ Công văn số 2110/UBND-VHTT ngày 21/10/2022 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên 
địa bàn huyện; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Thôm Ưng, gồm các 

ông (bà) có tên sau: 

1. Tổ trưởng: Ông Triệu Văn Hữu, Trưởng thôn. 

2. Tổ phó: Ông Hoàng Văn Vương, Bí thư Chi đoàn thôn. 

3. Thành viên 

- Bà Sín Thị Tâm, Trưởng Ban CTMT thôn; 

- Ông Triệu Văn Dương, CHT Chi Hội Nông dân thôn; 

- Bà Triệu Thị Loan, Y tế thôn bản. 

Điều 2.Nhiệm vụ và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng 

1. Nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng 

- Thực hiện theo sự hướng dẫn, điều phối chung của Sở Thông tin và 

Truyền thông, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin tại địa bàn trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, 
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công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.  

- Tham gia hiệu quả vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng trên phạm vi 

toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối chung. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. 

2. Hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng 

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người 

dân trong thôn; lắng nghe, tổng hợp ý kiến người dân về chuyển đổi số; khảo 

sát, thống kê thông tin, số liệu trong Nhân dân. 

- Về chính quyền số: Trực tiếp hỗ trợ cấp ủy, chính quyền triển khai các 

phần việc cụ thể về chuyển đổi số trên địa bàn; 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. 

- Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa 

bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn” mở 

tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ 

số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm 

và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; 

hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Về xã hội số: 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. 

- Tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo 

của cấp có thẩm quyền. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân xã kết quả hoạt động định kỳ hoặc đột xuất. 

- Khuyến khích việc chủ động triển khai các sáng kiến, cách làm hay về 

chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả trong thực tiễn. 

- Thời gian hoạt động của Tổ kể từ ngày ký Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội xã và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Bản giấy: 

- Như điều 3 (P/h T/h); 

- Lưu: VT. 

Bản điện tử: 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (B/c); 

- Phòng VH&TT huyện (B/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Đài Truyền thanh xã (T/truyền); 

- Trang TTĐT xã (Đ/tải). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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