
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND            Bảo Yên, ngày        tháng  9  năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thị trấn năm 2022  

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về triển khai chương trình Chuyển đổi số năm 2022; 

Thực hiện Công văn số: 1844/UBND-VX ngày 02/5/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai về thí điểm triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng; Văn bản số 

793/STTTT-BCVTCNTT ngày 02/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Lào Cai về việc phổ cập kỹ năng số đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng 

và người dân; 

Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện 
Bảo Yên về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án hỗ trợ sản xuất giai đoạn 

2021 - 2025 và kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc nguồn vốn sự 
nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022; 

Nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của huyện năm 
2022, đồng thời trực tiếp giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, 

thuận tiện, UBND huyện xây dựng kế hoạch tập huấn Tổ công nghệ cộng đồng tại 
các xã, thị trấn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, người dân trong thôn, tổ 

dân phố. 

- Việc tổ chức tập huấn trực tiếp đối với tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở 
nhằm từng bước hướng dẫn người dân thực hiện các nền tảng số, sử dụng các nền 

tảng xã hội để thực hiện phát triển chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tập huấn đối với Tổ công nghệ số cộng đồng phải thực hiện theo phương 

châm “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm” phù hợp với trình độ của từng đối tượng ở cơ sở. 
Đặc biệt là phù hợp với kỹ năng của từng nhóm, từng tổ công nghệ số cộng đồng 

trong việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính, trình độ am hiểu về 
các trang mạng quảng bá sản phẩm trên không gian mạng. 
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- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở kỹ thuật, hệ thống mạng, máy tính, 
giảng viên, địa điểm; tập huấn tỉ mỉ, kỹ lưỡng để tổ công nghệ so cộng đồng nắm 

bắt được bản chất và ứng dụng được ngay kiến thức đã trang bị. 

- Chọn lọc những thành viên của các tổ công nghệ số có trình độ am hiểu về 

kỹ năng số để tiến hành tập huấn trước. Sau khi tập huấn về kiến thức, kĩ năng, các 
thành viên này chia sẻ kiến thức đối với thành viên khác. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số (các văn bản, nghị quyết, văn 
bản định hướng chỉ đạo về chuyển đổi số của trung ương và địa phương). 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng thương mại điện tử, thanh toán điện tử. 

- Việc thực hiện các quy trình thủ tục hành chính mức độ 3 mức độ 4. Thực 
hiện Bưu chính công ích, thanh toán điện tử đối với thủ tục hành chính. 

- Triển khai ứng dụng định danh điện tử - VneID 

- Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 
an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG. 

1. Thành phần tham gia tập huấn tại các xã, thị trấn: 

UBND huyện tổ chức tập huấn tại các xã, thị trấn (01 hội nghị/xã, thị trấn) 
bao gồm đại diện cho các thôn, tổ dân phố, đoàn thanh niên các ban ngành đoàn thể 

xã, thị trấn, thành viên các Tổ Công nghệ số cộng đồng và các thành viên khác có 
khả năng tiếp thu và truyền đạt cho thành viên khác và Nhân dân những kiến thức 

về chuyển đổi số, thương mại điện tử sau khi được trang bị kiến thức. Mỗi hội nghị 
không quá 60 người/hội nghị. 

2. Giảng viên hướng dẫn tập huấn tại các xã, thị trấn 

- Lãnh đạo, Chuyên viên phòng Bưu chính viễn thông và công nghệ thông 
tin Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

- Lãnh đạo, chuyên viên VNPT Lào Cai. 

- Lãnh đạo, chuyên viên Bưu điện tỉnh. 

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hoá và Thông tin huyện. 

-  Công an huyện. 

- Trung tâm Viễn thông huyện; Chi nhánh Viettel Bảo Yên. 

- Bưu điện huyện. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: Trong Quý IV năm 2022 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND huyện, tại UBND các xã, thị 

trấn (tuỳ điều kiện thực tế UBND huyện quyết định địa điểm cho phù hợp). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh: Cử cán bộ giúp đỡ huyện 
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Bảo Yên tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số đối với lãnh đạo, đại 
diện Tổ công nghệ số của 17 xã, thị trấn. 

2. Đề nghị VNPT tại Lào Cai, Bưu điện tỉnh, Trung tâm viễn thông  
huyện VNPT huyện, Chi nhánh Viettel Bảo Yên, Bưu điện huyện: Cử cán bộ 
tham gia truyền đạt kỹ năng quảng bá, đăng nội dung, hình ảnh các sản phẩm nông 

nghiệp thế mạnh của huyện lên trang thương mại điện tử. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông, 
VNPT tỉnh Lào Cai, Trung tâm Viễn Thông Bảo Yên, UBND các xã, thị trấn để 

tham mưu UBND huyện xây dựng nội dung tổ chức chương trình tập huấn đạt hiệu 
quả. Cử cán bộ làm việc với UBND các xã, thị trấn để thống nhất nội dung, địa điểm, 

thời gian, đối tượng, phương tiện kỹ thuật để tổ chức các hội nghị tập huấn.  

- Xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức, phục vụ hội nghị tập huấn. 

4. Phòng Tài Chính - Kế hoạch: Thẩm định, trình UBND huyện cấp kinh 
phí kịp thời cho hoạt động tập huấn. 

5. Công an huyện 

 Cử cán bộ phối hợp cùng tham gia tập huấn tại các xã, thị trấn. Thực hiện nội 

dung Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNEID). 

6. UBND các xã, thị trấn 

 - Cử thành phần Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hội nghị tập huấn. Chịu 

trách nhiệm về việc lựa chọn thành phần, đại diện của các Tổ công nghệ cộng đồng 
đáp ứng yêu cầu đề ra để tiếp thu có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được tập huấn. Sau 

hội nghị tập huấn tiếp tục tổ chức hoạt động tập huấn chia sẻ kiến thức, kỹ năng đối 
với các thành viên khác trong các tổ công nghệ cộng đồng. 

 - Bố trí địa điểm, hội trường, típ chữ trang âm và các điều kiện cơ sở vật chất 
khác đảm bảo cho việc tập huấn diễn ra thuận lợi, hiệu quả.  

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Tổ Công nghệ số cộng đồng 
tại các xã, thị trấn năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 
- LĐ UBND huyện (b/c); 
- VNPT tại Lào Cai; 
- Bưu điện tỉnh; 
- Phòng BCVT-CNTT Sở TTTT; 
- Các cơ quan chuyên môn huyện; 
- CA huyện; 
- Trung tâm viễn thông huyện; 
- Bưu điện huyện; 
- Chi nhánh Viettel huyện; 
- Dảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT VPHĐND&UBND huyện. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Anh Dũng        
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