
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 

Số:           /BCĐ-TGV 

V/v thành lập Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại địa phương. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày        tháng       năm 2022 

 

  Kính gửi: 

    - Công an huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Huyện đoàn Điện Biên; 

- Các Hội: Nông dân, Liên hiệp phụ nữ huyện; 

- UBND 21 xã thuộc huyện; 

- Bưu điện huyện, Viễn thông huyện Điện Biên, Viettel 

huyện Điện Biên, Mobifone huyện Điện Biên. 

 

 Thực hiện Công văn số 683/BCĐ-TGV, ngày 12/05/2022 của Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Điện Biên về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa 

phương. Để hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp triển khai ứng dụng công 

nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên 

địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Điện Biên đề nghị UBND các xã 

và các đơn vị liên quan khẩn trương thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa 

phương theo một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. UBND các xã thuộc huyện 

- Khẩn trương thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để thực 

hiện tư vấn, tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, hỗ trợ người 

dân, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận các dịch vụ số và thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyến..., cụ thể: 

+ 100% các xã thuộc huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ công nghệ số 

cộng đồng, hoàn thành trước ngày 20/5/2022. 

+ UBND các xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số được giao 

và kết quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương. 

- Khuyến khích các xã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tại cấp thôn, 

bản, đội hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp... triển khai trên địa bàn. 

- Lập danh sách Tổ công nghệ số cộng đồng (gồm: Tên Tổ công nghệ số cộng 

đồng, họ tên thành viên tổ, số điện thoại) gửi về Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện 

Điện Biên (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp) trước ngày 22/5/2022. 

- Báo cáo kết quả triển khai hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng về 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp) 

định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

(Có Phụ lục hướng dẫn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng kèm theo) 
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2. Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện đoàn Điện 

Biên, Hội Nông dân huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngành dọc phối hợp chặt chẽ với 

UBND cấp xã tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Phối hợp với UBND các xã; Phòng Văn hóa và Thông tin; các doanh nghiệp 

bưu chính, viễn thông và các cơ quan, đơn vị liên quan bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ 

công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; 

chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. 

3. Các Trung tâm, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện 

Chỉ đạo các chi nhánh của doanh nghiệp trực thuộc phối hợp chặt chẽ với 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. Huy động 

nguồn lực tham gia bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng 

đồng các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số 

cho người dân theo định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông. 

4. Bưu điện huyện Điện Biên 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã cử 

nhân sự, chỉ đạo Điểm Bưu điện Văn hóa xã tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND cấp xã, Tổ công nghệ số 

cộng đồng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện mở các cửa hàng số để đưa 

các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng 

của huyện lên các sàn thương mại điện tử. 

- Bảo đảm nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ đáp ứng năng lực 

vận hành các sàn thương mại điện tử phục vụ các cửa hàng số tham gia giao dịch 

trên sàn. 

- Xây dựng tài liệu chi tiết (làm bằng video, văn bản, tài liệu điện tử) hướng 

dẫn mở các gian hàng số, cách đăng bài bán hàng, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, 

cách chỉnh sửa ảnh, đăng ảnh, cách nhận đơn, gửi đơn, cách đóng gói sản phẩm,... 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Quang Thắng 
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