
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TIẾN  THÀNH 

 

Số: 74/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tiến Thành, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  
Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng  

phường Tiến Thành  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TIẾN THÀNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 

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

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

Căn cứ Công văn số 1195/UBND-CNTT ngày 07/6/2022 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND phường về 

việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng phường; 

Theo đề nghị của công chức Văn hóa - Xã hội và Văn phòng –Thống kê 

phường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phường 

Tiến Thành (sau đây gọi tắt là “Tổ công nghệ cộng đồng phường”) để hướng dẫn, 

hỗ trợ, kiểm tra, theo dõi, giám sát các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố 

trên địa bàn phường, gồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ như sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND phường (phụ trách VHXH) Tổ trưởng; 
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2. Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tổ phó; 

3. Công chức VHXH (phụ trách VHTT) Tổ viên; 

4. Chủ tịch Hội Nông dân phường Tổ viên; 

5. Chủ tịch Hội LHPN phường Tổ viên; 

6. Công an phường (phụ trách tiếp dân) Tổ viên; 

7. Cán bộ, giáo viên phụ trách tin học các Trường học trên địa bàn phường; 

Nhân viên Bưu điện phường phụ trách hướng dẫn người dân - Tổ viên; 

* Mời  tham gia cùng làm Thành viên Tổ công nghệ cộng đồng phường 

Tiến Thành gồm các ông (bà) sau: 

8. Ông Vũ Đức Quang – Giám đốc kinh doanh Vinaphone Đồng Xoài; 

9. Ông Nguyễn Văn Quyền - Giám đốc Kỹ thuật Vinaphone Đồng Xoài. 

Điều 2. Chế độ làm việc và nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ công nghệ số 

cộng đồng phường: 

1. Chế độ làm việc: 

- Tổ công nghệ cộng đồng phường làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm 

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

- Các Tổ viên Tổ công nghệ cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn, trang bị 

các phương tiện cần thiết phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ và được hỗ trợ kinh 

phí hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ công nghệ cộng đồng phường: 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Hướng dẫn Tổ công nghệ cộng đồng đính kèm 

theo Công văn số 1231/UBND-KGVX, ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Bình 

Phước và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND và các ngành chuyên môn có 

thẩm quyền cấp trên và UBND phường. Ngoài ra, các thành viên trong Tổ có các 

nhiệm vụ sau: 

a) Tổ trưởng Tổ công nghệ cộng đồng điều hành toàn diện các hoạt động của 

Tổ công nghệ cộng đồng; xây dựng kế hoạch, phân công thời gian và nhiệm vụ cụ 

thể cho các Tổ viên triển khai hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, giám sát hoạt động các 

Tổ công nghệ cộng đồng khu phố. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành 

phố, Chủ tịch UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công. 

b) Tổ phó Tổ công nghệ cộng đồng giúp Tổ trưởng trong việc điều hành toàn 

diện các hoạt động Tổ công nghệ cộng đồng; trực tiếp theo dõi, đôn đốc các Tổ viên 

trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi và giám sát các Tổ cộng nghệ cộng đồng khu 

phố. 

c) Các Tổ viên Tổ cộng nghệ cộng đồng: 

- Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi, giám sát các Tổ công nghệ cộng 
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đồng ở các khu phố trong quá trình hướng dẫn Nhân dân sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông minh, công nghệ số, nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành 

chính công, … 

- Cầu nối để hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi, giám sát các Tổ công nghệ cộng 

đồng các khu phố thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, 

hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số, 

nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện 

chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng 

Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các khu phố, khu dân cư trên địa 

bàn thành phố. 

- Hướng dẫn các Tổ giúp Nhân dân 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 mới. 

- Hướng dẫn các Tổ giúp Nhân dân từng bước chuyển đổi nhận thức trên 

không gian số, thay đổi cách sống, cách làm việc mới dựa trên công nghệ số, cửa 

hàng số và mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm nông sản trên không gian số. 

- Giúp UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố tổng hợp các 

báo cáo, kiến nghị, đề xuất của các Tổ công nghệ cộng đồng ấp/khu phố trên địa 

bàn thành phố; đồng thời, tham mưu đề xuất UBND thành phố, BCĐ Chuyển đổi số 

thành phố hướng xử lý các ý kiến của các Tổ. 

- Báo cáo kết quả triển khai của các Tổ về UBND thành phố, BCĐ Chuyển 

đổi số thành phố và tham mưu UBND thành phố, BCĐ Chuyển đổi số thành phố 

báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 

của UBND phường về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng phường. 

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán phường; 

Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Phòng VHTT thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể phường; 

- Như điều 3; 

- 8/8 khu phố; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
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