
UBND HUYỆN CHƯ PĂH 
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  263  / CV-PVHTT 
 

                    Chư Păh, ngày  03 tháng 08 năm 2022 

V/v hướng dẫn kỹ năng số cộng đồng đến 

thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng 

và người dân 

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Thực hiện Công văn số 1190/STTTT-CNTT ngày 02/08/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc hướng dẫn kỹ năng số cộng đồng đến 

thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. 

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

phối hợp thực hiện như sau : 

1. Phổ biến đến các Tổ CNSCĐ các tài liệu để hướng dẫn để sử dụng và 

coi đây là tài liệu chính thức trong hoạt động của Tổ CNSCĐ. Trong đó tập 

trung vào 06 nội dung quan trọng để hướng dẫn người dân bao gồm:  

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến;  

- Thanh toán không d ng tiền m t;  

- Mua bán trên sàn thư ng mại điện tử Voso, Postmart;  

- Sử dụng nền tảng số Việt Nam đã xây dựng như: Nền tảng Vexere.com, 

Nền tảng Map4D – Nền tảng bản đồ số của người Việt; Nền tảng REAVOL – 

Nền tảng đọc và nghe sách của người Việt…  

- Kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng c  bản;  

- Hướng dẫn người dân “quan tâm” các kênh Zalo do c  quan hành chính 

đã xây dựng để giao tiếp, nhận tin tức… như: “Chính quyền điện tử tỉnh Gia 

Lai”, kênh Zalo của UBND cấp huyện và UBND cấp xã... 

Thành viên Tổ CNSCĐ và người dân có thể truy cập vào các tài liệu trên 

b ng cách sử dụng ứng dụng Zalo và qu t mã QR Code kèm theo để truy cập tài 

liệu khóa bồi dưỡng ho c truy cập tại địa chỉ: https://tinyurl.com/4rf6vm8k. 

2. Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân sử dụng Kênh 

Zalo "Chuyển đổi số quốc gia" và chọn “Quan tâm” trên điện thoại thông minh 

như một kênh để cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số. 

 (Gửi kèm Công văn số 3097/BTTT-THH ngày 29/07/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 

Nhận được công văn này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai, thực hiện./.  

 

 



Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 

 

 

Quét mã QR Code để truy cập tài liệu: 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-04T08:11:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Minh Đức<ducnm.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2022-08-04T08:57:28+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Phòng Văn hóa và Thông tin<vhtt.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




