
 

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số: 10528 -CV/TWĐTN-KHCN 
“V/v Hoàn thành việc thành lập và triển khai 

hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
  

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn  

 

Thực hiện Kế hoạch số 557-KH/TWĐTN-BTTTT ngày 26/7/2022 giữa 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

“Triển khai hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các địa phương”, đến nay, 

theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (tính đến ngày 

07/9/2022), cả nước có 52/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 48.538 Tổ công nghệ 

số cộng đồng và có 225.417 thành viên tham gia Tổ Công nghệ số cộng đồng.  

Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đề ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề 

nghị các tỉnh, thành Đoàn tập trung triển khai thành lập và vận hành hiệu quả tổ 

công nghệ số cộng đồng, cụ thể: 

1. Đề nghị 11 tỉnh, thành Đoàn1 nơi chưa thành lập Tổ Công nghệ số cộng 

đồng khẩn trương phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và với chính quyền các 

địa phương khẩn trương thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn/bản/tổ 

dân phố/khu phố. 

2. Đề nghị 23 tỉnh, thành Đoàn2 nơi chưa hoàn thành việc thành lập Tổ 

Công nghệ số cộng đồng tiếp tục đôn đốc huyện/quận/thành đoàn trực thuộc phối 

hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc thành lập Tổ Công nghệ số cộng 

đồng tại các thôn/bản/tổ dân phố/khu phố còn lại. 

3. Căn cứ công văn số 4509/BTTTT-CĐSQG ngày 05/9/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông, đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tuyên truyền để thành 

viên các tổ chuyển đổi số cộng đồng truy cập và sử dụng nền tảng học trực tuyến 

mở đại trà (quét mã QR Code Tổ công nghệ số cộng đồng kèm theo) và tham gia 

kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” (quét mã QR kênh OA Zalo Chuyển đổi 

số quốc gia gửi kèm theo và chọn “Quan tâm”) để kịp thời nhận được, nắm bắt, 

cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số 

                                                 
1 11 tỉnh, thành phố chưa thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng: Nam Định, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Khánh 

Hòa, Quảng Ngãi, Bình Dương, Bạc Liêu, Kiên Giang, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. 
2 23 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành đến cấp xã: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bình Định, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Đồng Tháp, Hà Nam, Lâm Đồng, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng 

Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long 
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quốc gia. Bên cạnh việc tham gia khóa tập huấn do Trung ương Đoàn hiện đang 

tổ chức dành riêng cho đoàn viên thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng 

(theo các cụm thi đua), các tỉnh, thành Đoàn thông tin để thành viên tổ công nghệ 

số cộng đồng đồng thời có thể tham gia lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền 

thông tổ chức (theo Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tập huấn kèm theo công văn số 

4509/BTTTT-CĐSQG). 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn 

triển khai các nội dung đã nêu đảm bảo yêu cầu. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu KHCN, VP.  

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

  Nguyễn Minh Triết 

 

 

 

 

 

 

Tổ công nghệ số cộng đồng 
Kênh Zalo OA 

Chuyển đổi số quốc gia 

  

 


