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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ chuyển đổi số; 

 Các đơn vị phối hợp tham gia thực hiện phục vụ ngày hội  

Chuyển đổi số trên địa bàn xã Kỳ Châu 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND xã về việc tổ 

chức Ngày hội chuyển đối số trên địa bàn xã Kỳ Châu; 

Để đảm bảo các điều kiện cho Ngày hội chuyển đổi số xã Kỳ Châu. BCĐ phân 

công nhiệm vụ cụ thể như sau: 

I. THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO VÀ BỘ PHẬN LIÊN QUAN: 

1. Đồng chí Trần Công An, Chủ tịch UBND xã: Chỉ đạo chung, điều hành 

toàn bộ chương trình ngày hội chuyển đổi số; chịu trách nhiệm về việc tổ chức 

chương trình với cấp trên. Chỉ đạo sát sao trong việc báo nhân dân đến tham gia 

ngày hội tại thôn Châu Long. 

2. Đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã: giúp đồng 

chí Chủ tịch UBND xã theo dõi, đôn đốc các nội dung theo Kế hoạch. Chịu 

trách nhiệm về toàn bộ công tác tuyên truyển, trang trí khánh tiết, hậu cần cho 

ngày hội chuyển đổi số. Chỉ đạo sát sao trong việc báo nhân dân đến tham gia 

ngày hội tại thôn Thuận Châu. 

  3. Đồng chí Trần Bách Chiến, Công chức Văn hóa - Thông tin, tham mưu 

toàn bộ văn bản có liên quan đến ngày hội chuyển đổi số; Chịu trách nhiệm về Trang 

trí khánh tiết toàn bộ khu vực  diễn ra ngày hội; xây dựng kịch bản khai mạc ngày hội; 

dẫn chương trình ngày hội; phối hợp các đơn vị trường học, các ngành đoàn thể chuẩn 

bị 4 tiết mục văn nghệ; chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng cho đại diện ngành đoàn thể, 

đại diện thôn; Thường xuyên tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống loa truyền 

thanh, trang thông tin điện tử từ nay cho đến khi diễn ra ngày hội; Quán xuyến tham 

mưu điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp; Dự toán kinh phí phần việc mình phụ 

trách. Chịu trách nhiệm dẫn chương trình trong ngày tổ chức sự kiện. 

4. Đồng chí Nguyễn Hoàng Yến, Công chức Văn phòng thống kê: Phối hợp 

tham mưu các văn bản có liên quan đến ngày hội chuyển đổi số; Tham mưu quán 

xuyến chuẩn bị về cơ sở vật chất, nước uống phục vụ đại biểu, đón tiếp khách đại biểu 

vào đúng vị trí; Kiểm tra thành phần đại biểu dự toán để đặt cơm sinh hoạt tại buổi 

khai mạc và đặt cơm trưa cho các thành phần phục vụ các ngày tiếp theo; Chịu trách 

nhiệm tham mưu gửi giấy mời đến đúng, đủ theo thành phần; Phối hợp với tư pháp 

chuẩn bị 3 máy tính đủ điều kiện phục vụ tại hội trường; Thuê bàn ghế phục vụ sinh 

hoạt cơm; Dự toán kinh phí phần việc mình phụ trách. Chịu trách nhiệm tuyên truyền 

người dân thôn Châu Long đến tham gia ngày hội. 
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 5. Đồng chí Đặng Thị Hiếu, công chức Văn hóa - Chính sách, phối hợp với 

Văn phòng mời các đối tượng cán bộ hưu trí, đối tượng thương bệnh binh đang hưởng 

chế độ đến dự ngày hội và làm các thủ tục theo quy định; Hướng dẫn người dân tạo 

tài khoản dịch vụ công Quốc gia, sử dụng tài khoản đã tạo để thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tinh Hà Tĩnh; Chịu trách 

nhiệm tuyên truyền người dân thôn Hiệu Châu đến tham gia ngày hội. 

 6. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bé, công chức Tư pháp - Hộ tịch: Phối hợp 

thực hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Phối hợp với văn hóa 

thông tin làm tốt công tác tuyên truyền; Chịu trách nhiệm chính trực tiếp tham gia 

hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công Quốc gia, sử dụng tài khoản đã 

tạo để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công 

tỉnh Hà Tĩnh; Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng tại buổi khai mạc ngày hội. Chịu 

trách nhiệm tuyên truyền người dân thôn Châu Long đến tham gia ngày hội. 

 7. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, đồng chí Cao Bùi Thùy Trinh, công chức 

Địa chính: Phối hợp thực hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; 

Hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công Quốc gia, sử dụng tài khoản đã 

tạo để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công 

tinh Hà Tĩnh. Chịu trách nhiệm tuyên truyền người dân thôn Châu Long đến tham gia 

ngày hội. 

 8. Đồng chí Lê Thị Bích Nhuận, công chức Tài chính - Kế toán: Phối hợp 

thực hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Tham mưu lập dự toán 

kinh phí tổng thể thực hiện chương trình, đề xuất các nguồn chi đảm bảo đúng quy 

định; Phối hợp Văn phòng UBND đảm bảo toàn bộ công tác hậu cần phục vụ 

chương trình phát động và tổng kết sự kiện. Chịu trách nhiệm tuyên truyền người 

dân thôn Bắc Châu đến tham gia ngày hội. 

9. Đồng chí Phạm Thị Hòa, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách CNTT: 

Phối hợp tham mưu các văn bản có liên quan đến ngày hội chuyển đổi số, hỗ trợ chuẩn 

bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; phối hợp với các nhà mạng Vinaphone, 

Viettel đảm bảo hệ thống mạng thông suốt trong quá trình diễn ra ngày hội. Chịu trách 

nhiệm chính trong việc lập danh sách các công dân đến cài đặt và cấp giấy chứng nhận 

công dân số qua tài khoản Zalo cho công dân; Cấp giấy gia đình công dân số cho gia 

đình đủ điều kiện công dân số; tham mưu các nội dung đến đồng chí trưởng Ban chỉ 

đạo trong quá trình ban hành và thực hiện nôi dung ngày hội. 

10. Đồng chí Nguyễn Thị Điểm, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ: Phối hợp thực 

hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Tuyên truyền sâu rộng cho 

hội viên về ngày hội chuyển đổi số, vận động hội viên tham gia cài đặt đầy đủ các tiện 

ích trên điện thoại thông minh; Hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công 

Quốc gia, sử dụng tài khoản đã tạo để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tinh Hà Tĩnh. (Chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ tham 

gia tại buổi khai mạc chuyển đổi số); Chịu trách nhiệm tuyên truyền người dân thôn 

Bắc Châu đến tham gia ngày hội. 
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11. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Phó chủ tịch Hội phụ nữ: Phối hợp thực hiện 

chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Tuyên truyền sâu rộng cho hội 

viên về ngày hội chuyển đổi số, vận động hội viên tham gia cài đặt đầy đủ các tiện ích 

trên điện thoại thông minh; Hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công Quốc 

gia, sử dụng tài khoản đã tạo để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 trên Cổng dịch vụ công tinh Hà Tĩnh. Chịu trách nhiệm tuyên truyền người dân 

thôn Bắc Châu đến tham gia ngày hội. 

12. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó chủ tịch Hội Nông dân: Phối 

hợp thực hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Tuyên truyền sâu 

rộng cho hội viên về ngày hội chuyển đổi số, vận động hội viên tham gia cài đặt đầy 

đủ các tiện ích trên điện thoại thông minh; Hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch 

vụ công Quốc gia, sử dụng tài khoản đã tạo để thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tinh Hà Tĩnh. Chịu trách nhiệm tuyên 

truyền người dân thôn Bắc Châu đến tham gia ngày hội. 

13. Đồng chí Phạm Ngọc Huệ, Chỉ huy trưởng Quân sự: Phối hợp chuẩn bị 

các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Phối hợp với công an xã mỗi ngày phân 

công hai đồng chí thôn đội trưởng đảm bảo về an ninh trật tự; Hướng dẫn nhân dân 

sắp xếp xe đảm bảo ngăn nắp (Chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ để tham gia khai mạc 

ngày hội); Chịu trách nhiệm tuyên truyền người dân thôn Thuận Châu đến tham gia 

ngày hội. 

14. Đồng chí Phạm Hồng Thái, Trưởng Công an xã : Phối hợp chuẩn bị các 

điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; phối hợp với quân sự chuẩn bị mỗi ngày  phân 

công hai đồng chí công an viên đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn nhân dân sắp xếp 

xe đảm bảo ngăn nắp. Phối hợp công an huyện: Trường hợp người dân đủ 14 tuổi 

trở lên nếu đã có CCCD hướng dẫn để người dân mang theo CCCD và các loại 

giấy tờ như: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm, mã số thuế (nếu có) để 

tích hợp vào CCCD và lập tài khoản định danh điện tử; Trường hợp người dân 

chưa có CCCD, cơ quan Công an huyện sẽ đối chiếu với dữ liệu quản lý trong 

CSDL Quốc gia về dân cư để cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử 

(người dân cũng phải mang các loại giấy tờ trên để tích hợp sau khi được cấp 

CCCD). Chỉ đạo sát sao trong việc báo nhân dân đến tham gia ngày hội tại thôn 

Châu Long. 

15. Đồng chí Phạm Lương Thịnh, Phó chủ tịch HĐND xã: Phối hợp thực 

hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Chỉ đạo sát sao trong việc báo 

nhân dân đến tham gia ngày hội tại thôn Bắc Châu.  

  16. Đồng chí Trần Xuân Việt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã: Chịu 

trách nhiệm chính trong việc Tuyên truyền trực tiếp sâu rộng cho hội viên, đoàn viên 

của các Hội thuộc khối MTTQ xã quản lý; tuyên truyền đến tận các thôn theo từng 

thôn, từng chi bộ, từng tổ tự quản về ngày hội chuyển đổi số - Phối hợp với Ban văn 

hóa đạt chỉ tiêu 100% người dân hiểu và nắm bắt được ngày hội chuyển đổi số; vận 

động hội viên tham gia cài đặt đầy đủ các tiện ích trên điện thoại thông minh; Phối hợp 
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thực hiện chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Chỉ đạo sát sao trong 

việc báo nhân dân đến tham gia ngày hội tại thôn Hiệu Châu.  

17. Đồng chí Nguyễn Tiến Hường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã: Tuyên 

truyền sâu rộng cho hội viên về ngày hội chuyển đổi số, vận động hội viên tham gia 

cài đặt đầy đủ các tiện ích trên điện thoại thông minh; Phối hợp thực hiện chuẩn bị các 

điều kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Chỉ đạo sát sao trong việc báo nhân dân đến 

tham gia ngày hội tại thôn Thuận Châu. 

18. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhật, Chủ tịch Hội nông dân xã: Tuyên truyền 

sâu rộng cho hội viên về ngày hội chuyển đổi số, vận động hội viên tham gia cài đặt 

đầy đủ các tiện ích trên điện thoại thông minh; Phối hợp thực hiện chuẩn bị các điều 

kiện cơ sở vật chất cho ngày hội; Chỉ đạo sát sao trong việc báo nhân dân đến tham gia 

ngày hội tại thôn Thuận Châu. (Chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ tham gia tại buổi khai 

mạc chuyển đổi số) 

19. Đồng chí Nguyễn Thị  Lam, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã: Tuyên truyền sâu 

rộng cho hội viên về ngày hội chuyển đổi số, vận động hội viên tham gia cài đặt đầy 

đủ các tiện ích trên điện thoại thông minh; Phối hợp thực hiện chuẩn bị các điều kiện 

cơ sở vật chất cho ngày hội; Chỉ đạo sát sao trong việc báo nhân dân đến tham gia 

ngày hội tại thôn Hiệu Châu. 

20. Đồng chí Nhự Thị Hoài, Bí thư Đoàn thanh niên xã: Tuyên truyền sâu 

rộng cho đoàn viên về ngày hội chuyển đổi số, vận động đoàn viên tham gia cài đặt 

đầy đủ các tiện ích trên điện thoại thông minh; Phối hợp thực hiện chuẩn bị các điều 

kiện cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cho ngày hội; Tham mưu đội tình nguyện 

thanh niên hỗ trợ ngày hội chuyển đổi số tối thiểu 10 đoàn viên thanh niên, nhanh 

nhẹn sử dụng điện thoại thông minh, tình nguyện, hướng dẫn người dân cài đặt các 

tiện ích, hướng dẫn người dân tham gia ngày hội đến giao dịch tại các bàn. Chỉ đạo 

sát sao trong việc báo nhân dân đến tham gia ngày hội tại thôn Bắc Châu.  

21. Các đơn vị trường học: Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ nhân viên về 

ngày hội chuyển đổi số, tham gia cài đặt đầy đủ các tiện ích trên điện thoại thông 

minh; Giao cho mỗi đơn vị trường cử 3 đồng chí là cán bộ giáo viên, nhân viên  tham 

gia dự khai mạc ngày hội chuyển đổi số; Mỗi trường chọn cử 1 thầy, cô giáo có khả 

năng về công nghệ thông tin, nhiệt tình, tham gia hỗ trợ trong suốt quá trình diễn 

ra sự kiện (Giao cho trường tiểu học chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ tham gia tại buổi 

khai mạc chuyển đổi số). 

22. Trạm y tế xã: Cử cán bộ triển khai hướng dẫn người dân cập nhật hồ sơ 

sức khỏe điện tử; hướng dẫn người dân có điện thoại thông minh cài đặt và sử 

dụng nền tảng tư vấn khám sức khỏe từ xa VOV Basi24. 

23. Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn: Chủ động tham mưu và chỉ 

đạo thực hiện các phần việc được giao trong kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng trong nhân dân của thôn mình; vận động cán bộ, đảng viên và người dân 

trong thôn thôn chủ động, tích cực tham gia để sự kiện được tổ chức thành công. 

Lập danh sách, thông báo cụ thể đến từng hộ gia đình đến cài đặt các tiện ích về 
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chuyển đổi số trên điện thoại thông minh. Giao cho mỗi thôn chuẩn bị 25 người về 

tham dự khai mạc ngày hội. Giao cho Thôn trưởng thôn Bắc Châu chuẩn bị bài phát 

biểu hưởng ứng tại buổi khai mạc.  

24. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã: Tham mưu công tác phân 

công, cử cán bộ điều tra lập danh sách người dân từ đủ 14 tuổi trở lên; công dân 

thuộc đối tượng cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên những đối tượng 

có khả năng sử dụng, lập tài khoản mức độ 3; phát sinh được hồ sơ mức độ 3....;trực 

tiếp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tham gia ngày hội 

chuyển đổi số. 

Trong ngày 22/10 bố trí đồng chí Nhung; Điểm; Gái; Lam; Toàn; Nhật; 

Hường; Hoài - Trực tiếp nắm bắt số lượng người dân đến sử dụng các dịch vụ tiện 

ích tại các gian rạp và khâu nối, hướng dẫn người dân cùng Đội tình nguyện đến các 

gian rạp để làm và đăng ký - Cuối buổi báo số lượng về Ban tổ chức để nắm bắt và 

tổng kết - Giao chủ tịch Mặt trận Tổ quốc làm tổ trưởng (Không bố trí tại ngành 

Công an đã giao đồng chí Thái, Trưởng công an xã khâu nối) 

25. Đoàn thanh niên xã và đội tình nguyện: Tham gia công tác tuyên truyền 

vận động đến từng người dân tham gia ngày hội chuyển đổi số; Thành lập đội tình 

nguyện tối thiểu 15 ĐVTN hướng dẫn người dân thuộc các đối tượng người dân đến 

từng gian hành thực hiện giao dịch theo thứ tự hoặc nhu cầu cần thực hiện; hỗ trợ bộ 

phận 01 cửa hướng dẫn người dân lập và sử dụng tài khoản dịch vụ công; Hỗ trợ 

cùng các thành UBND xã thực hiện các nhiệm vụ trong ngày diễn ra ngày hội 

chuyển đổi số. 

Đội tình nguyện bố trí thành viên của đội 05 ĐVTN hỗ trợ cùng bộ phận một 

cửa hướng dẫn người dân thành lập tài khoản và thực hiện hồ sơ dịch vụ công, trực 

tiếp do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bé làm tổ trưởng; 

Bố trí 10 ĐVTN ngay tại cổng trực tiếp hướng dẫn người dân đến tham gia 

ngày hội tại cổng hướng dẫn đến làm theo nhu cầu thực hiện của người dân, hướng 

dẫn đến các gian rạp để thực hiện các tiện ích của dịch vụ; trực tiếp do đồng chí Nhự 

Thị Hoài, Bí thư Đoàn thanh niên làm tổ trưởng; 

26. Bộ phận 01 cửa (Gian rạp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3): Trực tiếp bố 

trí các thành viên tham gia hướng dẫn tại gian rạp - hướng dẫn các bạn ĐVTN, các 

giáo viên điều động, tổ công nghệ cấp xã, cấp thôn hỗ trợ cùng bộ phận để tổ chức 

thực hiện; Tham mưu nội dung tuyên truyền tại gian rạp lại đồng chí Chiến để in ấn; 

Cung cấp phóng sự hướng dẫn thực hiện dịch vụ công để trình chiếu tại tivi trong 

ngày tổ chức ngày hội; Báo cáo kết quả về BCĐ cuối buổi và cuối ngày để tổng kết. 

Giao đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bé - CC Tư pháp;Tổ trưởng; 

27. Bà Hà Thị Hường, Lê Văn Thiệu - bảo vệ: Chịu trách nhiệm quản lý 

trông coi tài sản khi hết giờ giao dịch và quét dọn vệ sinh trong và ngoài khu vực hội 

trường, khu vực nhà vệ sinh. 
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II. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phối hợp với Công an huyện: 

Nội dung phối hợp thực hiện:  Tích hợp Định danh cá nhân - Hướng dẫn để 

người dân mang theo: CCCD và các loại giấy tờ có liên quan đến bản thân như: 

giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm, mã số thuế (nếu có) để tích hợp vào 

CCCD và lập tài khoản định danh điện tử. 

Ghi chú: Trường hợp người dân chưa có CCCD thì cơ quan Công an huyện 

sẽ đối sánh với dữ liệu quản lý trong CSDL Quốc gia về dân cư để cấp CCCD và 

cấp tài khoản định danh điện tử (người dân cũng phải mang các loại giấy tờ trên 

để tích hợp sau khi được cấp CCCD; 

+ Bố trí cơ sở vật chất bao gồm máy móc làm hồ sơ tích hợp (Tối đa) và cán 

bộ chuyên môn để thực hiện - Báo số lượng trực tiếp về đồng chí Phạm Hồng Thái 

- Trưởng công an xã để khâu nối tổ chức; 

+ Gửi nội dung tuyên truyền chuyên môn (kích thước in đồng loạt theo thiết 

kế của UBND xã) để in băng rôn, khẩu hiểu tại gian rạp về cho đồng chí Trần Bách 

Chiến (CC văn hóa, phụ trách tuyên truyền ngày hội)- SĐT kết nối Zalo: 

098.611.7889 hoặc gmail: tranbachchien1968@gmail.com chậm nhất vào 

15/10/2022; 

2. Phối hợp Ngân hàng Agrbank, Vietcombank và BIDV: 

Nội dung phối hợp: Tư vấn mở tài khoản thanh toán (tư vấn chọn tài khoản 

số đẹp theo ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại, phong thủy…). Đăng ký, hướng 

dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ SMS bankinh,Agribank 

E-mobile banking, Internet banking….Đăng ký dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, viễn 

thông.. qua tài khoản Agribank. In mã Viet QR đặt tại các quầy thanh toán, các cửa 

hàng, hộ kinh doanh… Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng 

liên quan đến tài khoản, dịch vụ thẻ. 

+ Bố trí cơ sở vật chất bao gồm máy móc và cán bộ chuyên môn để thực hiện 

- Báo số lượng trực tiếp về đồng chí Nguyễn Đình Sơn - PCT. UBND xã để khâu 

nối tổ chức (SĐT: 033.404.8998); 

+ Gửi nội dung tuyên truyền chuyên môn (kích thước in đồng loạt theo thiết 

kế của UBND xã) để in băng rôn, khẩu hiểu tại gian rạp về cho đồng chí Trần Bách 

Chiến (CC văn hóa, phụ trách tuyên truyền ngày hội)- SĐT kết nối Zalo: 

098.611.7889 hoặc gmail: tranbachchien1968@gmail.com chậm nhất vào 

15/10/2022; 

4. Phối hợp Điện Lực Kỳ Anh: 

Nội dung phối hợp: Hỗ trợ cài đặt ứng dụng chăm sóc khác hàng (EVNNPC 

CSKH). Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 
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+ Bố trí cơ sở vật chất bao gồm máy móc và cán bộ chuyên môn để thực hiện 

- Báo số lượng trực tiếp về đồng chí Nguyễn Đình Sơn - PCT. UBND xã để khâu 

nối tổ chức (SĐT: 033.404.8998); 

+ Gửi nội dung tuyên truyền chuyên môn (kích thước in đồng loạt theo thiết 

kế của UBND xã) để in băng rôn, khẩu hiểu tại gian rạp về cho đồng chí Trần Bách 

Chiến (CC văn hóa, phụ trách tuyên truyền ngày hội)- SĐT kết nối Zalo: 

098.611.7889 hoặc gmail: tranbachchien1968@gmail.com chậm nhất vào 

15/10/2022;) 

5. Phối hợp đơn vị viễn thông trên địa bàn Kỳ Anh gồm VNPT và Viettel 

Kỳ Anh: 

Nội dung phối hợp: Hỗ trợ người dân đăng ký thông tin thuê bao di động 

Vinaphone chính chủ. Tư vấn, đăng ký ví điện tử phục vụ nhu cầu thanh toán 

không dùng tiền mặt cho người dân có nhu cầu. Cung cấp Sim di động Vinaphone, 

Viettell cho người dân chưa có sim di động để đăng ký thẻ định danh điện tử.Tư 

vấn người dân sử dụng các gói cước Data phù hợp để đảm bảo đường truyền phục 

vụ công tác chuyển đổi số. Hỗ trợ các nội dung khác theo đề nghị của người dân và 

trong khả năng đáp ứng của nhân viên VNPT tại quầy. 

+ Bố trí cơ sở vật chất bao gồm máy móc và cán bộ chuyên môn để thực hiện 

- Báo số lượng trực tiếp về đồng chí Nguyễn Đình Sơn - PCT. UBND xã để khâu 

nối tổ chức (SĐT: 033.404.8998); 

+ Gửi nội dung tuyên truyền chuyên môn (kích thước in đồng loạt theo thiết 

kế của UBND xã) để in băng rôn, khẩu hiểu tại gian rạp về cho đồng chí Trần Bách 

Chiến (CC văn hóa, phụ trách tuyên truyền ngày hội)- SĐT kết nối Zalo: 

098.611.7889 hoặc gmail: tranbachchien1968@gmail.com chậm nhất vào 

15/10/2022;) 

6. Phối hợp với Bưu điện Kỳ Anh: 

Nội dung phối hợp: Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ bưu chính và các sản 

phẩm, dịch vụ khác của ngành bưu điện.Tư vấn hướng dẫn người dân làm dịch vụ: 

Cấp hồ sơ lý lịch tư pháp cho người dân đi nước ngoài, thi công viên chức; tư vấn 

dịch vụ chuyển phát nhanh khi đăng ký làm hộ chiếu.  

+ Bố trí cơ sở vật chất bao gồm máy móc và cán bộ chuyên môn để thực hiện 

- Báo số lượng trực tiếp về đồng chí Nguyễn Đình Sơn - PCT. UBND xã để khâu 

nối tổ chức (SĐT: 033.404.8998); 

+ Gửi nội dung tuyên truyền chuyên môn (kích thước in đồng loạt theo thiết 

kế của UBND xã) để in băng rôn, khẩu hiểu tại gian rạp về cho đồng chí Trần Bách 

Chiến (CC văn hóa, phụ trách tuyên truyền ngày hội)- SĐT kết nối Zalo: 

098.611.7889 hoặc gmail: tranbachchien1968@gmail.com chậm nhất vào 

15/10/2022; 
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7. Phối hợp Công ty cấp nước Hà Tĩnh: 

 Nội dung phối hợp: Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền nước không dùng 

tiền mặt. 

+ Bố trí cơ sở vật chất bao gồm máy móc và cán bộ chuyên môn để thực hiện 

- Báo số lượng trực tiếp về đồng chí Nguyễn Đình Sơn - PCT. UBND xã để khâu 

nối tổ chức (SĐT: 033.404.8998); 

+ Gửi nội dung tuyên truyền chuyên môn (kích thước in đồng loạt theo thiết 

kế của UBND xã) để in băng rôn, khẩu hiểu tại gian rạp về cho đồng chí Trần Bách 

Chiến (CC văn hóa, phụ trách tuyên truyền ngày hội)- SĐT kết nối Zalo: 

098.611.7889 hoặc gmail: tranbachchien1968@gmail.com chậm nhất vào 

15/10/2022; 

9. Phối hợp Đơn vị Thuế Kỳ Anh: 

Nội dung phối hợp: Hướng dẫn các cá thể sản xuất kinh doanh nộp thuế điện 

tử theo hệ thống Etac; Hướng dẫn các Doanh nghiệp, người dân: Nộp hồ sơ điện tử 

đăng ký các dịch vụ thuế. 

+ Bố trí cơ sở vật chất bao gồm máy móc và cán bộ chuyên môn để thực hiện 

- Báo số lượng trực tiếp về đồng chí Nguyễn Đình Sơn - PCT. UBND xã để khâu 

nối tổ chức (SĐT: 033.404.8998); 

+ Gửi nội dung tuyên truyền chuyên môn (kích thước in đồng loạt theo thiết 

kế của UBND xã) để in băng rôn, khẩu hiểu tại gian rạp về cho đồng chí Trần Bách 

Chiến (CC văn hóa, phụ trách tuyên truyền ngày hội)- SĐT kết nối Zalo: 

098.611.7889 hoặc gmail: tranbachchien1968@gmail.com chậm nhất vào 

15/10/2022; 

Trên đây là Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Đảng ủy - HĐND xã; 

- Ban chỉ đạo CĐS xã; 

- Các đơn vị phối hợp 

- Lưu: VT. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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