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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Bình Lãng, ngày .....  tháng 4  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng xã Bình Lãng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÃNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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”;

 Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 
Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Hải Dương 
về thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;    

Thực hiện Công văn số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại 
các địa phương;

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa- xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng (sau đây viết tắt là Tổ CNS) xã 
Bình Lãng gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Trần Xuân Mãng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Khắc Viễn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: Tổ phó;

3. Bà Trần Thị Minh, Công chức Văn hóa - Xã hội xã (phụ trách VHTT-
TDTT): Tổ phó thường trực
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* Các thành viên gồm: 

1. Bà Nguyễn Thị Hòa, Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã;

2. Ông Nguyễn Tất Duân, Công chức Tài chính - Kế toán xã;

3. Ông Nguyễn Bá Sơn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

4. Bà Nguyễn Thị Anh, Công chức VP -TK (phụ trách Đảng ủy - Nội vụ) xã;

5. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng công an xã;

6. Bà Nguyễn Thị Hương, Công chức VH - XH xã (phụ trách LĐTB-XH)

7. Ông Khương Viết Hoàng, Công chức Địa chính - xây dựng - môi trường xã

8. Ông Nguyễn Văn Quân, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở;

9. Bà Nguyễn Thị Nhu, Hiệu trưởng trường Tiểu học;

10. Bà Nguyễn Hồng Phương, Hiệu trưởng trường Mầm non;

11. Bà Nguyễn Thị Nhung,  Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

12. Bà Bùi Thị Hạnh, Công chức Địa chính - xây dựng xã (phụ trách Nông 
nghiệp, phát triển nông thôn và giao thông thủy lợi);

Mời các ông, bà có tên sau tham gia làm thành viên ban chỉ đạo:

1. Ông Lê Trung Đạo -  Phó chủ tịch HĐND xã

2. Bà Nguyễn Thị Hương -  Chủ tịch MTTQ xã;

3. Bà Trịnh Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã;

4. Ông Nguyễn Tá Ứng -  Chủ tịch Hội nông dân xã;

5. Ông Nguyễn Ngọc Nhiều - Chủ tịch Hội CCB xã;

6. Bà Nguyễn Thu Phương -  Bí thư Đoàn thanh niên xã.

Điều 2. Chế độ làm việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổ CNS xã

1. Chế độ làm việc

 - Tổ CNS xã Bình Lãng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được huy động 

phương tiện, nhân lực của các cơ quan, các tổ chức đoàn thể, đơn vị trên địa bàn xã là 

thành viên để đảm bảo điều kiện hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ của mình. 
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- Tổ trưởng sử dụng con dấu của UBND xã để ban hành văn bản chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ của Tổ. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ viên do Tổ trưởng phân công. Các tổ viên được 
hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước (nếu có). 

- Tổ CNS tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ. 

2. Nhiệm vụ 

 - Các thành viên Tổ CNS phải có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, 
có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

 - Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về các chủ trương, chính sách, pháp 
luật liên quan đến chuyển đổi số; chuyển giao, hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng 
số, công nghệ số, kỹ năng số (như: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, 
sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, nền tảng trợ lý ảo, sổ sức khỏe điện tử, 
các nền tảng công nghệ phòng chống dịch và các nội dung khác theo từng thời kỳ,..) 
do UBND huyện tổ chức.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong 
các thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.

- Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 
sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh 
giá và lựa chọn.

 - Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa 
bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như: Postmart.vn; voso.vn; 
sendo.vn;...; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng 
số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói 
sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho 
khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

 - Về xã hội số: 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,… thông qua các nền tảng số. 
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3. Trách nhiệm 

a) Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng xã: điều hành toàn diện các hoạt động 
của Tổ; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ phó và tổ 
viên. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. 

b) Các Tổ phó: giúp Tổ trưởng trong việc điều hành toàn diện các hoạt động 
của Tổ; trực tiếp theo dõi, đôn đốc các Tổ viên trong việc triển khai các nhiệm vụ 
theo phân công.

 c) Các Tổ viên chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công, tham gia 
đầy đủ các cuộc họp của Tổ khi có thông báo mời họp. Nghiên cứu, đóng góp ý kiến 
chuyên môn về các vấn đề đưa ra thảo luận trong cuộc họp tổ. Trường hợp vắng mặt 
phải chịu trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản hoặc qua các kênh giao tiếp của Tổ. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng xã Bình Lãng do 
ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng- Thống kê,  công chức Văn hóa- xã hội xã, các công chức 
chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./.
Nơi nhận:
- UBND huyện; 
- Phòng VHTT huyện;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Như Điều 1;
- Ban biên tập Trang TTĐT xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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