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V/v Hướng dẫn thí điểm triển khai
Tổ công nghệ số cộng đồng
tại các địa phương

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng hành cùng các địa
phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện chuyển đổi số.
Thực tế triển khai thời gian vừa qua cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành
công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, người dân trở thành công
dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường số. Một số địa phương đã có
những cách làm sáng tạo để giúp người dân chuyển đổi số, trong đó có sáng kiến
thành lập “Tổ công nghệ số cộng đồng” 1.
Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng
dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ
ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự
nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Trên cơ sở thực tế triển
khai, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Hướng dẫn thí điểm triển khai
Tổ công nghệ số cộng đồng (gửi kèm theo).
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Địa phương
tham khảo Hướng dẫn và tìm hiểu, thí điểm triển khai sáng kiến này tại địa
phương mình ngay trong năm 2022.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thường xuyên cập nhật, tổ chức đánh giá
sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương 2. Chi tiết xin
liên hệ: Ông Đặng Tùng Anh, Thư điện tử: dtanh@mic.gov.vn,
Điện thoại: 0919316869.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, THH.
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Ví dụ, chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến: Chuyển đổi số từ việc đặt công nghệ vào tay người dân,
công nghệ vì cuộc sống – Tổ công nghệ số cộng đồng ở Lạng Sơn
2
Thông tin được thường xuyên cập nhật tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn/

