
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HOA LƯ 

 

Số:            /UBND-VP 
V/v tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập 

huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

Hoa Lư, ngày    tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:

  

 

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Huyện đoàn Hoa Lư; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bưu điện Hoa Lư, Viễn thông Hoa Lư, Viettel Hoa Lư, 

Chi nhánh Bưu chính Viettel Hoa Lư. 
 

 Căn cứ Công văn số 1059/STTTT-CNBCVT ngày 16/9/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số 

cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022. UBND huyện đề nghị 

các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hình thức tập huấn 

Trực tiếp và kết hợp trực tuyến trên Hệ thống Hội nghị truyền hình trực 

tuyến của tỉnh. Cụ thể: 

- Điểm cầu chủ trì tổ chức: Tại Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Các điểm cầu thành phần: Tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện. 

2. Đối tượng tập huấn 

- Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn trên địa bàn huyện. 

- Cán bộ Văn hóa - Thông tin của UBND các xã, thị trấn và UBND huyện 

(đơn vị đầu mối triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương). 

3. Địa điểm, thành phần 

3.1. Tại điểm cầu UBND huyện (phòng họp G4-UBND huyện): 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện - Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của phòng Văn hóa - Thông tin, 

Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ của Huyện đoàn; 

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ trực tiếp hướng dẫn tổ chức, cá nhân đưa sản 

phẩm lên sàn thương mại điện tử Voso và Postmart của Bưu điện và Bưu chính 

Viettel huyện; 

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ của VNPT, Viettel huyện. 
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3.2. Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã - Chủ trì. 

- Thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã; Thành viên Tổ công nghệ 

số cộng đồng các thôn, xóm, khu phố. 

- Nhân viên địa bàn điểm Bưu điện Văn hóa xã (Bưu điện tỉnh) và Chi nhánh 

Bưu chính Viettel Ninh Bình hỗ trợ cài đặt và sử dụng các nền tảng số (voso.vn, 

postmart.vn); nhân viên VNPT; nhân viên Viettel (hỗ trợ cài đặt các nền tảng thanh 

toán trực tuyến). 

(Thành phần tham dự tại điểm cầu cấp xã do UBND các xã, thị trấn mời) 

4. Thời gian tập huấn: 13 giờ 30 phút ngày 30/9/2022 (thứ sáu). 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng Văn hóa – Thông tin  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí điểm cầu và 

mời thành phần tham dự. Thực hiện điểm danh và báo cáo số lượng các thành viên 

tham gia và tình hình buổi tập huấn tại các điểm cầu sau khi kết thúc buổi tập huấn. 

5.2. UBND các xã, thị trấn 

- Mời đầy đủ các thành phần tham dự tại điểm cầu cấp xã và quán triệt các 

Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn thực hiện nghiêm túc Chương trình 

bồi dưỡng, tập huấn. 

- Bố trí tối thiểu 01 bộ máy tính có kết nối Internet tại các điểm cầu cấp xã phục 

vụ hướng dẫn sử dụng và tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và PostMart. 

- Yêu cầu tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo 

OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” (quét mã QR kênh OA Zalo 

Chuyển đổi số quốc gia gửi kèm theo) để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các 

chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, 

ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân. 

- Thực hiện điểm danh và báo cáo UBND huyện về số lượng các thành viên 

tham gia và tình hình buổi tập huấn tại các điểm cầu sau khi kết thúc buổi tập huấn. 

- Thông báo cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập 

huấn cần mang theo điện thoại thông minh, Thẻ căn cước công dân/Chứng minh 

nhân dân để thao tác thực hành. 

5.3. Các đơn vị: Viễn thông Hoa Lư, Viettel Hoa Lư, Bưu điện huyện Hoa 

Lư, Chi nhánh bưu chính Viettel Hoa Lư:  

- Cử Lãnh đạo và cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn.  

- Cử cán bộ hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại các điểm cầu cấp xã để chuyển giao 

sử dụng cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, xóm, khu phố sử dụng thành 
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thạo các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số 

cho người dân theo các nội dung hoạt động. 

- Viettel Hoa Lư chủ trì, phối hợp với VNPT Hoa Lư: Đảm bảo về đường 

truyền, trang thiết bị hội nghị truyền hình tại các điểm cầu để công tác tổ chức lớp 

tập huấn được thuận lợi, đạt kết quả. 

5.4. Huyện đoàn Hoa Lư: 

Cử đầu mối tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã để phối hợp tổ chức triển khai 

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng. 

(Gửi kèm Công văn số 1059/STTTT-CNBCVT của sở Thông tin và Truyền thông)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hưng 
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