ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Số: 1236 /UBND-VH&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 22

tháng 04 năm 2022

V/v thực hiện các nhiệm vụ liên
quan đến chuyển đổi số

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 2297/UBND-VX3 ngày 14/4/2022 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số,
UBND thành phố yêu cầu:
1. Các phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác tham mưu UBND thành phố
chuyển đổi số thuộc chuyên môn, lĩnh vực phụ trách. Triển khai thực hiện các
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/03/2022 của UBND
thành phố về triển khai Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính
quyền số thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn 2021 – 2025 trong năm 2022 .
2. Chủ tịch UBND các xã, phường:
- Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, phường do người đứng đầu
làm Trưởng ban.
- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 và kế hoạch
hoạch thực hiện chuyển đổi số hàng năm, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ, chỉ
tiêu được giao.
- Mỗi xã, phường ban hành Quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng
đồng của các thôn, tổ đân phố trực thuộc. Trong đó, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập
01 Tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng tối thiểu gồm:
Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và 02 nhân sự (có sự tham gia của Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư
duy muốn chấp nhận 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.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Lưu: VT.
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