
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

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

Sóc Trăng thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng (Tổ CNSCĐ) tại các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Tổ 

CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ 

CNSCĐ để thúc đẩy chuyển đổi số, dẫn dắt người dân tiếp cận môi trường số, 

người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số; qua đó, trở thành tác 

nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. 

2. Yêu cầu 

a) Triển khai thí điểm Tổ CNSCĐ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho người 

dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống; giúp người dân 

được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và 

tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân. 

b) Đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra 

phương hướng triển khai cho Tổ CNSCĐ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Hình thức  

Triển khai trực tiếp hoặc bằng các hình thức khác như: Triển khai qua 

Zalo, các nền tảng trực tuyến,... 

2. Thời gian 

Triển khai thí điểm trong ba (03) tháng, từ tháng 9 đến tháng 11/2022. 

Tuy nhiên, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian từ 01/10/2022 - 

15/10/2022, để đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình Tổ CNSCĐ. 

3. Địa điểm 

a) Tổ 1: Triển khai thí điểm cho Tổ CNSCĐ ấp Châu Thành, thị trấn Lịch 

Hội Thượng, huyện Trần Đề. 
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b) Tổ 2: Triển khai thí điểm cho Tổ CNSCĐ ấp An Thường, xã An Thạnh 

1, huyện Cù Lao Dung. 

c) Tổ 3: Triển khai thí điểm cho Tổ CNSCĐ khóm 4, phường 9, thành 

phố Sóc Trăng. 

III. NỘI DUNG 

Triển khai các nội dung theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng. Một số nội dung 

trọng tâm như: 

1. Hướng dẫn tạo nhóm Tổ CNSCĐ. 

2. Hướng dẫn sử dụng Smartphone. 

3. Thanh toán không dùng tiền mặt. 

4. Mua bán trên sàn thương mại điện tử Voso, Postmart. 

5. Hướng dẫn sử dụng các phầm mềm về sức khỏe. 

6. Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn. 

7. Nội dung khác theo theo yêu cầu thực tế. 

8. Hướng dẫn người dân tham gia vào Kênh chuyển đổi số quốc gia và 

nền tảng đào tạo đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Tổ công nghệ số  

cộng đồng 

Kênh Zalo OA  

Chuyển đổi số quốc gia 

  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Sở - Phụ trách Tổ 1. 

b) Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc Sở - Phụ trách Tổ 2. 

c) Ông Dương Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở - Phụ trách Tổ 3. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Thanh tra Sở 
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Cử công chức tham mưu lãnh đạo triển khai thí điểm tại Tổ 2; phối hợp 

với các đơn vị có liên tổng hợp, báo kết quả hoạt động thí điểm của các Tổ 

CNSCĐ trên địa bàn tỉnh. 

b) Phòng Chuyển đổi số 

Cử công chức tham mưu lãnh đạo triển khai thí điểm tại Tổ 1; tham mưu 

tổng hợp, báo kết quả hoạt động của Tổ CNSCĐ về Thanh tra Sở. 

c) Trung tâm Công nghệ số 

Cử viên chức tham mưu lãnh đạo triển khai thí điểm tại Tổ 3; tham mưu 

tổng hợp, báo kết quả hoạt động của Tổ CNSCĐ về Thanh tra Sở. 

3. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có liên quan 

Tạo điều kiên cho cán bộ tham gia hướng dẫn tập huấn và cán bộ đầu mối 

hỗ trợ Tổ CNSCĐ trong thời gian hoạt động thí điểm của Tổ CNSCĐ. 

4. UBND thành phố Sóc Trăng, huyện Trần Đề, huyện Cù Lao Dung 

Phối hợp, chỉ đạo UBND xã, phường có khóm, ấp thí điểm Tổ CNSCĐ 

triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Thông tin cán bộ đầu mối: 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 Sóc Trăng (báo cáo); 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại mục IV; 

- Lưu: VP, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chiến 
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