
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

Số:          /UBND.VX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đô Lương, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên 

Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;   

- UBND các xã, thị trấn.     
 

 

 

Ngày 29/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Văn bản số 

3097/BTTTT-THH về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ 

công nghệ số cộng đồng và người dân. Ngày 03/8/2022, Sở Thông tin và Truyền 

thông Nghệ An ban hành văn bản số 1257/STTTT-BCVT&CNTT về việc phổ cập 

kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. 

Để triển khai các văn bản trên, UBND huyện Đô Lương yêu cầu các phòng 

chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các tài liệu, khóa bồi dưỡng kỹ năng số 

cộng đồng cho các cán bộ, công chức của đơn vị, các thành viên Tổ công nghệ số 

cộng đồng và người dân. Trong đó tập trung vào 06 nội dung quan trọng để hướng 

dẫn người dân bao gồm:  

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến;  

- Thanh toán không dùng tiền mặt;  

- Mua bán trên sàn thương mại điện tử Voso, Postmart;  

- Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn;  

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

- Nội dung quan trọng khác theo định hướng, chỉ đạo của Chính quyền địa 

phương. 

2. Tài liệu, khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số công đồng” được Bộ 

Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà, địa 

chỉ:https://onetouch.mic.gov.vn/ 

(Mục: Khóa học/Đề án 146 - CĐSC: Phổ cập kỹ năng số công đồng). 

Hoặc có thể tải tài liệu tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-

nang-so. 

3. UBND các xã, thị trấn có nhu cầu thành lập các Tổ công nghệ số cộng 

đồng có thể tham khảo Công văn số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ 

https://onetouch.mic.gov.vn/


2 
 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại các địa phương để thực hiện. 

* Lưu ý: Việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng là một nội dung để thực 

hiện tiêu chí về chuyển đổi số trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai 

đoạn 2021 - 2025. 

(Gửi kèm theo Công văn này là công văn số 3097/BTTTT-THH  ngày 

29/7/2022 và công văn số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông) 

Nhận được Công văn này UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Quang 
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