
      ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
      

     Số:          /UBND-CNTT                Đồng Xoài, ngày     tháng      năm 2022 
 

V/v triển khai Tổ công nghệ số  

cộng đồng trên địa bàn thành phố. 

 
                                          Kính gửi:  

                                                        - Phòng GD&ĐT thành phố; 

                                                        - Phòng Nội vụ thành phố;                                                         

                                                        - Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

                                                        - UBND các phường-xã. 

              
 Căn cứ Công văn số 1231/UBND-KGVX ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; 

Chủ tịch UBND thành phố có yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các phường-xã:  

- Khẩn trương thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2022.  

- Chịu trách nhiệm trong việc triển khai, quản lý và điều hành các Tổ Công 

nghệ số trên địa bàn mình quản lý; định kỳ, báo cáo công tác triển khai Tổ Công 

nghệ số cộng đồng và các khó khăn, vướng mắc về UBND thành phố trước ngày 

20 hàng tháng. 

2. Phòng GD&ĐT: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến kế hoạch tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đơn vị 

mình; tạo điều kiện cho giáo viên các cấp tham gia Tổ Công nghệ số cộng đồng 

cấp xã, cấp thôn nơi cư trú theo số lượng, cơ cấu của địa phương. 

3. Văn phòng HĐND&UBND thành phố:  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho thành 

viên Tổ Công nghệ số cộng đồng về các kiến thức, kỹ năng số để thực hiện nhiệm 

vụ. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn thành phố gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 24 hàng 

tháng. 

4. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND thành phố kịp thời động viên và khen 

thưởng theo thẩm quyền các mô hình, tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay 

về triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. 



(Kèm theo Công văn số 1231/UBND-KGVX ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh 

và hướng dẫn thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng) 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương 

triển khai phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                 CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                    

- Thường trực Thành ủy; 

- CT, các PCT UBND TP;          
- LĐVP, CV: CNTT; 

- Lưu: VT.   
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