
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /STTTT-BCVTCNTT 

V/v triển khai phổ cập kỹ năng số đến thành viên 

của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. 

Lào Cai, ngày      tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 
 

Căn cứ Công văn số 3097/BTTTT-THH ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ 

công nghệ số cộng đồng và người dân. Để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng 
đồng tại các địa phương đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, làm cho 

người dân cảm nhận được giá trị và lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số 
trong đời sống hằng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục hoàn thành việc thành 

lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% các thôn, tổ dân phố. 

2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phổ biến các tài liệu 

hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng và cho người dân đến các thành viên 
Tổ công nghệ số cộng đồng để sử dụng và coi đây là tài liệu chính thức trong hoạt 

động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Trong đó, tập trung vào 06 nội dung quan 
trọng để hướng dẫn người dân, bao gồm: 

(1) Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

(2) Thanh toán không dùng tiền mặt; 

(3) Mua, bán trên các sàn thương mại điện tử Voso, Postmart,…; 

(4) Cài đặt và sử dụng nền tảng số, các ứng dụng cần thiết cho doanh nghiệp, 
công dân triển khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

(5) Kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản; 

(6) Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống 

thông tin cơ sở, tuyên truyền cổ động trực quan. 

Hiện các tài liệu đã được tổng hợp và đưa vào khóa bồi dưỡng "Phổ cập kỹ 

năng số cộng đồng" trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Đề nghị, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các xã, 

phường, thị trấn triển khai để thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân 
có thể dễ dàng truy cập vào khóa bồi dưỡng trên nền tảng ở mọi lúc, mọi nơi, đơn 

giản, dễ ứng dụng thông qua các phương pháp sau: 

- Cách thứ nhất: Sử dụng ứng dụng Zalo và quét mã QR Code (kèm theo 

công văn này) để truy cập tài liệu khóa bồi dưỡng hoặc truy cập theo đường dẫn 
Tài liệu (mic.gov.vn) 

https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-so/?zarsrc=1303&utm_campaign=zalo&utm_medium=zalo&utm_source=zalo
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- Cách thứ hai: Truy cập chuyên trang về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai trên hệ 
thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh, chuyên mục "Phổ cập kỹ năng số cộng 
đồng" tại đường dẫn https://chuyendoiso.laocai.gov.vn/ (lưu ý: các tài liệu sẽ liên 
tục được cập nhật, điều chỉnh tại chuyên trang này). 

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân sử dụng Kênh Zalo 

"Chuyển đổi số quốc gia" (như hình ảnh gửi kèm) và chọn “Quan tâm” trên điện 
thoại thông minh để cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số.  

Trên đây là hướng dẫn phổ cập kỹ năng số đến thành viên của Tổ công nghệ 
số cộng đồng và người dân, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng VHTT; 
- Lưu: VT, TTCNTT&TT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Tăng Văn Hạnh 

 

 

* Hình ảnh kênh Zalo "Chuyển đổi số quốc gia" 

 

https://chuyendoiso.laocai.gov.vn/
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