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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn phường Thuận Phước - Tháng 7 

 
         Kính gửi: UBND quận Hải Châu 

 

Thực hiện Công văn số 2150/UBND-STTTT ngày 20 tháng 4 năm 2022 cúa 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; UBND phường Thuận Phước báo cáo tình hình triển khai 

hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao  

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của 

Trung ương và Thành phố, quận về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh 

đến các hộ gia đình, người dân trong tổ dân phố. 

2. Kết quả cụ thể  

a) Về thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch 

Stt Tên chỉ tiêu 
Giá trị 

đặt ra 

Kết quả đạt 

được tại kỳ 

báo cáo 

trước 

Kết quả 

đạt được 

đến nay 

Đánh giá 

kết 

quả/tăng 

trưởng 

Ghi 

chú 

1 

Tạo tài khoản công dân 

điện tử/công dân số 

trên Hệ thống thành 

phố cho người dân 

90% 90% 90% 

Không 

tăng 

trưởng 

 

2 

Người dân trưởng 

thành có tài khoản 

thanh toán điện tử 

90% 60% 60% 
Không 

tăng 

trưởng 

 

3 

Người dân có độ tuổi 

từ 15 trở lên đến 65 

tuổi có điện thoại 

thông minh, cài đặt các 

ứng dụng số  

90% 60% 60% 

Không 

tăng 

trưởng 

 

4 

Tất cả hộ gia đình sử 

dụng mạng internet 

băng thông rộng 

100% 80% 80% 

Không 

tăng 

trưởng 

 

 



2 

 

b) Về thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 

Stt Tên nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Kết quả, sản 

phẩm đến nay 

(nêu cụ thể số 

lượng, định 

lượng,…) 

Ghi 

chú 

1 

Thông tin, tuyên truyền sâu 

rộng các chủ trương, chính 

sách của Trung ương và 

Thành phố, quận về chuyển 

đổi số, xây dựng thành phố 

thông minh đến các hộ gia 

đình, người dân trong tổ dân 

phố 

Thường 

xuyên 

trong năm 

Tổ công 

nghệ số 

cộng đồng 

(Tổ 

CNSCĐ) 

  

2 

Hướng dẫn người dân tạo 

địa chỉ số/điện tử, tài khoản 

công dân điện tử/công dân 

số; sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến; sử dụng các dịch 

vụ số và tương tác với chính 

quyền qua các nền tảng số  

Thường 

xuyên 

trong năm 

Tổ 

CNSCĐ; 

bộ phận 

TN&TKQ 

phường 

  

3 

Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng 

ứng dụng công nghệ phòng 

chống dịch 

COVID-19 tại địa phương 

Thường 

xuyên 

trong năm 

Tổ 

CNSCĐ; 

Tổ 

COVID-19 

100% người dân 

đã tiêm chủng 

vaccin COVID-

19 đã cài đặt Sổ 

sức khỏe điện tử 

Đối 

với 

công 

dân sử 

dụng 

điện 

thoại 

thông 

minh 

4 
Tham gia các buổi tập huấn, 

hướng dẫn 

08h00, 

ngày 

25/6/2022, 

HTT2 - 

270 Trần 

Phú 

Chủ tịch, 

phụ trách 

CNTT 

phường 

Tham dự Hội 

nghị tuyên 

truyền, tập huấn 

chuyển đổi số 

cho cán bộ, công 

chức, viên chức, 

người lao động 

thuộc TTHC 

quận, phường 

năm 2022 

 

 



3 

 

II. CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TIẾP 

THEO 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công 

chức, người lao động và Tổ công nghệ số cộng đồng phường (dự kiến trong tháng 

7/2022). 

III. VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Không./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND thành phố (b/c); 

- Sở TT&TT (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thành đoàn Đà Nẵng (b/c); 

- Lưu: VT, VP-TK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-07-13T14:47:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Nguyễn Hữu Hồng<honghn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-07-13T15:20:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-07-13T15:20:46+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-07-13T15:20:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-07-13T15:20:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Uỷ ban Nhân dân Phường Thuận Phước<thuanphuoc@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




