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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai và phương hướng hoạt động của 

Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện Công văn số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng 

(CNSCĐ) tại các địa phương; 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc thí điểm triển khai Tổ CNSCĐ tại các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai và phương hướng 

hoạt động của Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Kết quả triển khai: 

Thực hiện Công văn số 793/BTTTT-THH và Kế hoạch số 101/KH-UBND, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp các sở ban ngành, các địa 

phương triển khai Tổ CNSCĐ, kết quả như sau: 

a) Đến nay đã thành lập mỗi khóm, ấp 1 Tổ CNSCĐ; cả tỉnh đã thành lập 

được 775 Tổ/775 khóm, ấp; đạt tỷ lệ 100%. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia 

- Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cho cấp 

huyện, cấp xã và các Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

c) Trên cơ sở tài liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã biên soạn tài liệu hướng dẫn Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 

d) Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thành lập nhóm Zalo từ tỉnh đến khóm, ấp. 

đ) Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày 

Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng (10/10/2022). Đồng thời, tổ chức Lễ ra quân Tổ 

CNSCĐ tại thành phố Sóc Trăng, chính thức đưa các Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh 

đi vào hoạt động. 

e) Công bố Tài liệu hướng dẫn Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Phương hướng hoạt động của Tổ CNSCĐ trong thời gian tới: 

Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông và mục 

tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch 101/KH-UBND, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề ra phương hướng hoạt động của Tổ CNSCĐ trong thời gian 

tới như sau: 

a) Tiếp tục triển khai tập huấn, hướng dẫn Tổ CNSCĐ theo tài liệu của tỉnh 

Sóc Trăng. Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2022. 



b) Tổ chức đánh giá hiệu quả triển khai; từ đó điều chỉnh, bổ sung nội dung 

triển khai cho thời gian tiếp theo; đảm bảo thực chất và hiệu quả. Dự kiến hoàn 

thành trong tháng 11/2022. 

c) Nghiên cứu, lồng ghép hoạt động của Tổ CNSCĐ vào các chương trình, 

đề án, dự án khác như: Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội,…  

d) Thực hiện hoàn thành việc tạo nhóm Zalo tổ CNSCĐ từ tỉnh đến khóm, 

ấp, đạt tỷ lệ 100%. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022. 

đ) Triển khai đến hầu hết người dân các nền tảng số, một số app thông dụng 

như: VssID, VOV Bacsi24, PCTT, STV, Công dân Sóc Trăng, Kênh Zalo OA 

Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng,…. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022. 

e) Phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có tài 

khoản và sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến hoặc sử dụng các ứng dụng 

thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 20% trở lên; đến hết năm 2023 đạt từ 50% 

trở lên. 

g) Phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh được đào tạo, 

tập huấn, hướng dẫn, kỹ năng quảng bá, giới thiệu, kinh doanh, mua bán các sản 

phẩm trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng số, kỹ năng bảo đảm an toàn 

thông tin, thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; đến hết năm 2023 đạt từ 70% 

trở lên. 

h) Phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động được 

hướng dẫn, tập huấn, đào tạo các kỹ năng cài đặt, sử dụng các phần mềm, nền tảng 

số hỗ trợ cho việc tìm kiếm, tra cứu, trao đổi thông tin đạt từ 50% trở lên; đến hết 

năm 2023 đạt từ 70% trở lên. 

i) Xây dựng tiêu chí đánh giá Tổ CNSCĐ hoạt động hiệu quả, làm cơ sở xét 

khen thưởng và xét công nhận ấp thông minh, xã nông thôn mới nâng cao và xã 

nông thôn mới kiểu mẫu. 

k) Triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, thông tin cơ sở, mạng xã hội và các phương thức tuyên truyền khác để 

người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, định hướng; từ đó, tạo sự đồng thuận 

và người dân sẽ hưởng ứng tích cực vào các hoạt động của Tổ CNSCĐ và quá 

trình chuyển đổi số của tỉnh.  

Thông tin liên hệ: Ông Võ Quốc Thế, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và 

Truyền thông. Số điện thoại: 0299 3621676, 0974725152; zalo: 0939911717; 

email: vqthe@soctrang.gov.vn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Cục CĐSQG (Bộ TT&TT); 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng VHTT các huyện, TX, TP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VP, Ttra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chiến 
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