
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:            /UBND-VHTT 
V/v triển khai thành lập Tổ
Công nghệ số cộng đồng

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

Thanh Miện, ngày         tháng      năm 2022

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh 
Hải Dương; Công văn cố 409/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/4/2022 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thành lập Tổ Công nghệ số cộng 
đồng thôn, khu dân cư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện yêu cầu Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban hành Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng. Trong đó, 
mỗi thôn, KDC có thể thành lập 01 Tổ Công nghệ số cộng đồng; thành phần gồm 
Tổ trưởng là Trưởng thôn/khu dân cư và 02 – 05 nhân sự (khuyến nghị có sự tham 
gia của tổ chức là Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Giáo viên cấp 
1, 2 đang sinh sống tại địa phương) có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có 
tinh thần học hỏi và thử nghiệm cái mới, 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. Thời gian hoàn thành trước 22/4/2022.

(Tham khảo mẫu Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng kèm theo 
Công văn này)

2. Báo cáo kết quả (gửi Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng về 
UBND huyện qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) trước ngày 27/4/2022 để 
tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 
triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT. (02b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toản
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