
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN  
 

Số:       /UBND-VX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoài Nhơn, ngày       tháng      năm 2022 

Về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng 

 đến thành viên của Tổ công nghệ số  

cộng đồng và người dân 

 

 

 
 Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Tổ quản lý Tổ công nghệ số cộng đồng thị xã; 
- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 4435/UBND-VX ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng 

và người dân; Công văn số 832/STTTT-BCVT&CNTT ngày 10/8/2022 của Sở 

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; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 

06/6/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên 

địa bàn thị xã Hoài Nhơn.  

Để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường đi vào thực 

ch t, sát v i nhu c u của người dân, làm cho người dân cảm nhận đư c giá trị, l i 

ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày, thúc đẩy công 

tác chuyển đổi số của thị xã. Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Yêu c u UBND các xã, phường tổ chức triển khai phổ biến các tài liệu về 

phổ cập kỹ năng số cộng đồng của Bộ Thông Tin và Truyền thông biên soạn để 

hư ng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khu phố và cho người dân, bao 

gồm:  

- Tài liệu hư ng dẫn cài đặt, sử d ng từng ứng d ng số thông qua các áp phích 

để tuyên truyền, hư ng dẫn trực tiếp người dân cài đặt, sử d ng. Các tài liệu này 

tiếp cận người dân theo h nh thức đi từng ng , g  từng nhà, hư ng dẫn từng người 

và kết h p các h nh thức ph  h p v i đặc th  của địa phương. 

- Tài liệu hư ng dẫn cài đặt, sử d ng từng ứng d ng số thông qua các video 

hoặc tệp âm thanh để tuyên truyền, hư ng dẫn gián tiếp người dân cài đặt sử d ng. 

Các tài liệu này đư c phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở của xã, phường, các 

phương tiện truyền thanh khác của địa phương hoặc gửi qua các kênh giao tiếp gi a 

chính quyền v i người dân. 

Có Tài liệu hướng dẫn gởi kèm hoặc sử dụng ứng dụng Zalo và quét mã QR 

Code kèm theo để truy cập tài liệu: 

 
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin (cơ quan thường trực Tổ quản lý công 

nghệ số cộng đồng của thị xã): 



- Chủ tr  phối h p v i Tổ quản lý công nghệ số cộng đồng thị xã phổ biến nội 

dung phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến các thành viên Tổ quản lý công nghệ số 

cộng đồng của thị xã, Tổ công nghệ số cộng đồng của UBND các xã, phường. 

Trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm để hư ng dẫn người dân, bao gồm: 

Sử d ng dịch v  công trực tuyến; Thanh toán không d ng tiền mặt (Viettel Money, 

Mobile Money, MobiFone Money); Hỗ tr  người dân, hộ sản xu t nông nghiệp tham 

gia trên sàn thương mại điện tử (Vỏ sò, Postmart); Sử d ng nền tảng số đặt vé xe do 

Việt Nam ban hành (VeXeRe.com); Nền tảng bản đồ số của người Việt (Map4D); 

Nền tảng đọc và nghe sách của người Việt (Reavol); Tr nh duyệt web Cốc Cốc; 

Ứng d ng bảo vệ người d ng thiết bị di động trư c nguy cơ t n công mạng (C-

MSAFE) và các nội dung quan trọng khác theo định hư ng, chỉ đạo của UBND 

thị xã. 

- Tổng h p báo cáo kết quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng về 

UBND thị xã để theo d i, chỉ đạo. 

Trong quá tr nh triển khai thực hiện, nếu có vư ng mắc liên hệ Tổ quản lý Tổ 

công nghệ số cộng đồng thị xã (Ông Nguyễn Quốc Tùng - Số điện thoại: 

0768317800). 

Yêu c u Phòng Văn hóa và Thông tin, Tổ quản lý Tổ công nghệ số cộng đồng 

thị xã, UBND các xã, phường phối h p triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-Như trên; 

-Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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