
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHUỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VPTK Thuận Phước, ngày      tháng     năm 2022 

V/v triển khai Tổ công nghệ số 

cộng đồng trên địa bàn phường 
 

 
Kính gửi:  

 - Chi ủy Chi bộ khu dân cư; 

- Ban Điều hành tổ dân phố; 

- Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; 

- Các chi hội đoàn thể. 

 
Thực hiện Công văn số 694/STTTT-CNTT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên 

địa bàn thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại dự thảo về việc triển 

khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố. 

 UBND phường triển khai nhiệm vụ thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 

tại các tổ dân phố trên địa bàn phường, như sau: 

1. Tổ công nghệ số cộng đồng  

Mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng có tối thiểu 05 thành viên, gồm:  

a) Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng là Tổ trưởng TDP. 

b) Các thành viên 

- Tối thiểu 02 đoàn viên thanh niên (01 làm Tổ phó Tổ công nghệ số cộng 

đồng). 

- Đại diện các tổ chức chi hội, đoàn thể cơ sở như: Mặt trận, phụ nữ… 

- Người dân trong khu dân cư nhiệt tình tham gia hoạt động cộng đồng… 

Tùy theo đặc thù mỗi tổ dân phố có thể có một hoặc nhiều hơn một 

Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, 

hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân. 

c) Thời gian lập danh sách gởi về phường trước ngày 15/4/2022 (đ/c Liễu). 

2. Nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng 

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung 

ương và Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến các 

hộ gia đình, người dân trong tổ dân phố. 

Hướng dẫn người dân tạo địa chỉ số/điện tử, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số 
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như: Ứng dụng Da Nang Smart City; ứng dụng Góp ý; ứng dụng Cổng dịch vụ 

công; ứng dụng khai báo y tế điện tử; 

Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng ứng dụng công nghệ phòng chống dịch 

COVID-19 tại địa phương. 

Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ 

cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống 

dịch (Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, Ứng dụng PC-Covid, Ứng dụng 

Telehealth/TeleCare,...). 

3. Quyền lợi của Tổ công nghệ số cộng đồng 

Tổ công nghệ số cộng đồng được tham gia các lớp tập huấn, được hướng 

dẫn sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số; trực tiếp làm mẫu, bồi dưỡng, tập huấn… 

Nhận được Công văn này, kính đề nghị Chi ủy chi bộ chỉ đạo Tổ trưởng 

TDP phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư 

triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đảng ủy phường; 

- Lưu: VT, VP-TK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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Phụ lục 

DANH SÁCH TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG 

TẠI TỔ DÂN PHỐ …… 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /UBND-VPTK ngày       /      /2022 

của UBND phường Thuận Phước) 

 

Stt Họ và tên 
Điện thoại di 

động 
Email Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

 

Bí thư chi bộ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 Người lập 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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