
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGUYÊN BÌNH 
 

Số:             /UBND-VHTT 
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Nguyên Bình, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch số 

157/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về kế 

hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu 

cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung 

như sau: 

 1. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giao nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số 

cộng đồng trên địa bàn quản lý. Đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến 

với người dân, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số; làm cho người dân 

thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Nội dung hoạt động của Tổ công nghệ số 

cộng đồng được nêu rõ tại mục 3 Kế hoạch số 157/KH-UBND, ngày 14/7/2022 

của UBND huyện Nguyên Bình về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên 

địa bàn huyện Nguyên Bình. 

 2. Phối hợp với VNPT Nguyên Bình triển khai các nội dung chương trình 

“Vinaphone đồng hành với thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng”, mô hình “Chợ 

4.0”, mô hình “Khu dân cư 4.0” thiết thực, hiệu quả. 

 3. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các nội dung thuộc “Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”của Thủ tướng Chính phủ. 

 Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin) trước ngày 12 hàng tháng theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- VNPT Nguyên Bình; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Dương Hiển Hòa 
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