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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng 

 thôn Trường Thanh, xã Kỳ Thư năm 2023 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

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 Chương trình số 239/CTr-UBND ngày 28/02/2022 của UBND 

huyện Kỳ Anh về chuyển đổi số và thí điểm mô hình làng xã thông minh trên địa 

bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 1511/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Kỳ 

Anh; 

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã, Công an xã, Công chức Văn hóa xã 

hội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập tổ Chuyển đổi số cộng đồng thôn Trường Thanh, xã Kỳ 

Thư năm 2023 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Hoàng Nam Giang; Thôn trưởng thôn Trường Thanh Tổ trưởng 

2. Ông Lê Tuấn Thành; Bí thư chi Đoàn thôn Trường Thanh Tổ phó 

3. Bà Nguyễn Thị Thu; Bí thư chi bộ thôn Trường Thanh Thành viên 

4. Ông Phạm Văn Thưởng; Công an viên thôn Trường Thanh Thành viên 

5. BàTrần Thị Huyền; Chi hội trưởng Hội PN thôn Trường Thanh Thành viên 

Điều 2. Hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng 

- Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn để được cập nhật, nâng cao 

nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, công nghệ số. 

- Hưởng ứng, tuyên truyền, lan tỏa thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi 

ích mà chuyển đổi số đem lại. 

- Hướng dẫn kỹ năng sử dụng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các nền tảng 

số, công nghệ số cho người dân sinh sống trên địa bàn thôn. Trực tiếp hướng 



dẫn người dân cài đặt và sử dụng tài khoản Dịch vụ công, Tài khoản định danh 

điện tử, ứng dụng VNeID và các ứng dụng nền tảng công nghệ số khác. 

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện công tác tổng hợp báo cáo kết quả về 

UBND xã theo quy định. 

- Chủ động triển khai các sáng kiến, cách làm hay về chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số mang lại hiệu quả trong thực tiễn. 

- Kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên đối với các người dân, doanh 

nghiệp, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng có thành tích, kết quả nổi bật 

tham gia chuyển đổi số. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND-UBND xã; các tập thể, cá nhân có liên quan và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 
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