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mỞ đẦu

tài liệu này được xây dựng trên cơ sở chương trình phối hợp 
số 35/ctr-btttt-tWđtn ngày 01/4/2022 giữa bộ thông 
tin và truyền thông và trung ương đoàn tncS hồ chí minh 
giai đoạn 2022 - 2026; công văn số 793/btttt-thh ngày 
05/3/2022 của bộ thông tin và truyền thông về hướng dẫn thí 
điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; 
Kế hoạch số 557/Kh-btttt-tWđtn ngày 26/07/2022 giữa 
bộ thông tin và truyền thông và trung ương đoàn tncS hồ 
chí minh về việc triển khai hoạt động tổ công nghệ số cộng 
đồng tại các địa phương; những nghiên cứu, tổng hợp của các 
chuyên gia về công tác đoàn và phong trào thanh niên.

nội dung tài liệu đi trực tiếp vào vấn đề xây dựng và tổ 
chức hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa 
phương từ việc thành lập đến tổ chức hoạt động một cách hiệu 
quả. tài liệu sẽ cung cấp các công cụ, ứng dụng để tất cả các 
tổ công nghệ số cộng đồng có thể sử dụng.

đây được coi là cuốn “cẩm nang”, sẽ được thường xuyên 
cập nhật thông qua mục tài liệu bằng mã Qr. các thông tin 
và công cụ mới nhất sẽ được tải lên thường xuyên để phục vụ 
công tác chuyên môn của các tổ công nghệ số cộng đồng.

chúng tôi hy vọng cuốn tài liệu này sẽ hữu ích cho những 
ai đang trực tiếp tham gia vào hoạt động của các tổ công nghệ 
số cộng đồng hoặc có mục tiêu chuyển đổi số cho cá nhân, địa 
phương, đơn vị. chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự góp 
ý chân thành, những kỳ vọng cụ thể của các chuyên gia, của 
những người đang trên hành trình chuyển đổi số để chúng tôi 
có thể cập nhật thêm nhiều nội dung hữu ích trong giai đoạn 
tiếp theo.
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chương i 

vai trò của thanh niên 
trong tuyên truyền chuyển đổi số

1. chuyển đổi số là gì?

chuyển đổi số (Digital transformation) là khái niệm ra đời 
trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong 
thời gian gần đây, có nhiều khái niệm khác nhau, gần nhau, 
do đó, nhận thức đúng, đủ về chuyển đổi số thì không phải dễ. 

trong nhận thức của nhiều người, đôi khi vẫn còn nhầm 
lẫn giữa số hóa và chuyển đổi số, giữa chuyển đổi số và công 
nghệ số… Vì vậy để hiểu hơn về chuyển đổi số thì nên làm rõ 
nội hàm của 3 từ: Số hóa, Số hóa quy trình và chuyển đổi số.

hai khái niệm Số hóa dữ liệu và Số hóa quy trình chính là 
hai hình thức số hóa, nếu dừng ở đây thì chưa gọi là chuyển 
đổi số mà chỉ là quá trình số hóa tập trung vào sự chuyển 
đổi tài liệu, dữ liệu từ dạng truyền thống sang dạng kỹ thuật 
số, từ đó làm thay đổi thao tác làm việc, đây là quá trình 
quan trọng không thể thiếu trong chuyển đổi số. để thực hiện 
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chuyển đổi số thành công thì việc tạo nền tảng từ số hóa là 
vô cùng quan trọng.

Ví dụ về số hoá thông tin: Thông tin được số hoá và lưu trữ, 
xử lý trên máy tính chẳng hạn Giấy tờ bản cứng chuyển thành 
file mềm trên máy tính; ghi chú trên giấy nhập lên bảng tính 
Excel hay báo cáo giấy chuyển thành file PDF.

Ví dụ về số hoá các quy trình: số hoá các chức năng của 
một tổ chức đó là các phần mềm quản trị nhân lực, phần mềm 
kế toán,… để tối ưu hóa quy trình làm việc; sử dụng phần mềm 
để thu thập và phân tích dữ liệu thời gian thực.

công nghệ số: là khi có dữ liệu được số hóa rồi, chúng ta 
phải sử dụng các công nghệ như ai, big Data,… để khai thác 
các thực thể số hoá phân tích dữ liệu, biến đổi nó và tạo ra một 
giá trị mới. có thể hiểu, chuyển đổi số là mức độ cao hơn số hóa, 
giống như một pha hoàn thiện của số hóa.

chuyển đổi số tiếng anh là Digital transformation, là số 
hoá toàn bộ tổ chức, 100% hoạt động của tổ chức được chuyển 
lên trên môi trường số và tiếp theo là thay đổi cách hoạt động 
của tổ chức. 

số hóa

Lấy thông tin tương 

tự (analog) và mã hoá 

vào lưu trữ, xử lý và 

truyền thông tin

công nghệ số

Sử dụng các 

dữ liệu số để thực 

hiện công việc 

nhanh và tốt hơn

chuyển đổi số

Sử dụng công nghệ số 

hoặc dữ liệu đã được 

số hoá để cải tiến mô 

hình nghiên cứu, sản 

xuất, kinh doanh, 

quản lý
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(1)những câu chuyện về chuyển đổi số, cục thông tin và truyền thông

chuyển đổi số = số hóa + công nghệ số

tại Việt nam, cẩm nang chuyển đổi số của bộ thông tin và 
truyền thông định nghĩa “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi 
tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách 
làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số”.

Nông dân thời chuyển đổi số(1) 

thời chuyển đổi số, những nông dân thế hệ mới chỉ  cần 
mang theo bên mình chiếc điện thoại thông minh là  có thể 
điều hành việc trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm… cách xa hàng 
ngàn km; hoặc dễ dàng bán hàng trên “chợ  toàn cầu” thu tiền 
tỉ, chỉ bằng những cú chạm tay trên điện thoại.

* Cách cả ngàn cây số vẫn chăm lợn, nuôi gà

Anh Phạm Văn Chử, chủ trang trại chăn nuôi lợn, gà 
công nghệ cao tại xã Ea Nam (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk 
Lắk), cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay, anh mở  
những hình  ảnh về trang  trại  lợn của mình ở tận Đắk Lắk 
và khoe: “Đây là hệ  thống camera giám sát, phần mềm 
điều khiển từ  xa kiểm soát nhiệt độ, thức uống trong trang 
trại. Nhờ công nghệ này mà ngồi ở Hà Nội, cách xa trang 
trại hàng nghìn cây số, tôi vẫn chăm lo được cho đàn lợn, 
đàn gà của mình”.

Toàn bộ hệ thống trang trại rộng 6.000m2 của anh Chử 
đều được lắp camera giám sát. Công đoạn cho lợn, gà 
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uống nước, thay vì làm thủ công, anh  cho gắn ở mỗi 
máng nước một con chip. Khi hết nước, con chip sẽ báo 
về điện thoại. Anh chỉ cần truy cập hệ thống làm một vài 
thao tác là máng sẽ đầy ắp nước.

Hệ thống nhiệt độ trong chuồng cũng hoàn  toàn tự động, 
chỉ cần theo dõi qua điện thoại thông minh là biết nhiệt độ 
trong chuồng ở mức nào rồi điều chỉnh cho thích hợp.

Từ ngày áp dụng công nghệ, trang trại anh Chử  chỉ sử 
dụng 6 lao động nhưng hiệu quả cao. Năm 2020, chỉ tính 
riêng  gà, lợn anh Chử  thu 20 tỷ đồng, lãi tới 4 tỷ. Đó là 
chưa kể mấy chục nghìn m2 trồng cây ăn quả, ao thả cá.

* Theo dõi cây trồng trong trang trại bằng hệ thống 
giám sát thông minh

Anh Nguyễn Đông Hải, Giám đốc Công ty  TNHH 
VietFarm (Đà Lạt) áp dụng công nghệ cao để điều hành 
việc gieo trồng, chăm sóc, sản xuất rau củ trong một 
trang trại rộng 10 ha theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Sau 
khi gieo hạt, anh Hải cài con chip  kiểm soát độ ẩm và 
dinh dưỡng để theo dõi sức khoẻ cây trồng, đồng bộ dữ 
liệu với hệ thống tưới. Bất cứ khi nào cây trồng cần nước 
hay dưỡng chất, con chip sẽ báo và cây được bổ sung 
dưỡng chất thông qua hệ thống tưới tự động. Các số liệu 
này được cập nhật lên máy tính và điện thoại thông minh 
của anh Hải, nên đi đâu anh cũng kiểm soát được sự phát 
triển của cây trồng trong trang trại. Số liệu đó cũng được 
cập nhật lên hệ thống kiểm soát chất lượng QR Code để 
khi ra thị trường có thể  truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 
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Anh Hải cho hay: “Bình quân 1 tháng  sản lượng rau của 
trang trại bán cho hệ thống siêu thị này khoảng hơn 40 
tấn, 1 năm khoảng gần 600 tấn, doanh thu từ 10-12 tỷ 
đồng/năm”.

hiện tại, theo xu hướng của sự phát triển, chúng ta đang 
chuyển đổi hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số. 
chúng ta sống cùng lúc trong cả hai môi trường thực - số và có 
xu hướng dành nhiều thời gian trên môi trường số hơn. 

chương trình chuyển đổi số của Việt nam bao gồm 3 nội 
dung trọng tâm là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 
trong đó, tập trung vào lĩnh vực cải cách hành chính, cung cấp 
dịch vụ công, mang lại các tiện lợi cho người dân và doanh 
nghiệp. đồng thời, triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự 

Người trẻ chuyển đổi số
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tương tác giữa chính quyền - người dân và ngược lại; tích cực 
và đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp 
trong mọi lĩnh vực; xây dựng nền kinh tế số.

Về phát triển chính phủ số: nâng cao năng lực hành chính 
cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối hành 
chính công, tăng cường khả năng tiếp xúc, trao đổi thông tin, 
giải quyết vấn đề cho người dân.

Ví dụ: Chuyển hoạt động của công chức, viên chức trên môi 
trường số; Dữ liệu được tích lũy, tự động thu thập, tự động 
phân tích; lãnh đạo cao nhất nhìn thấy đến chuyên viên thấp 
nhất; Cấp dưới không phải báo cáo cấp trên. Cấp trên tự xem 
xét dữ liệu độc lập, không phụ thuộc cấp dưới báo cáo; 

Về phát triển kinh tế số: nâng cao năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế hàng hóa.

Ví dụ: Mỗi hộ gia đình trở thành một doanh nghiệp (SMEdx); 
Đưa hoạt động của doanh nghiệp lên môi trường số bằng nền 
tảng số Việt Nam; Truyền thông sử dụng nền tảng số; Thúc đẩy 
thanh toán số; Phát triển dữ liệu và mở dữ liệu.
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Về phát triển xã hội số: thu hẹp khoảng cách hiểu biết và 
ứng dụng giữa người dân với nhau, giữa người Việt nam với 
các nước khác trên thế giới.

Ví dụ: Đưa hoạt động của người dân lên môi trường số 
bằng nền tảng số Việt Nam; Thúc đẩy thanh toán không dùng 
tiền mặt; Thấu hiểu địa phương, sáng tạo nền tảng, chương 
trình phù hợp với nhu cầu địa phương.
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2. Lý do cơ bản để chuyển đổi số ở người việt nam

thứ nhất, thế giới luôn thay đổi và khả năng vô tận của công 
nghệ đang tạo ra những cách thức mới để vận hành cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. chúng ta đang sống và thụ hưởng 
những giá trị được tạo ta từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
do đó con người trong thế giới ngày nay phải luôn sẵn sàng 
thích ứng với các công nghệ mới, có khả năng quản trị sự thay 
đổi và sử dụng hiệu quả các công nghệ. nếu chúng ta không 
chuyển đổi, chúng ta bị lạc hậu, chúng ta bị thiệt thòi, chúng 
ta thua kém so với máy móc, thua kém so với lao động ở các 
nước tiên tiến.

ngày 10/10 hàng năm 

là ngày chuyển đổi số quốc gia việt nam

ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm 
đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số 
quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số 
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao 
nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi 
ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia 
của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

thứ hai, Việt nam đang tiếp cận và từng bước chuyển đổi 
số trong các ngành, các lĩnh vực. chính phủ số giúp chính 
phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm 
tham nhũng. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá 
trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng 
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mới, thoát bẫy thu nhập trung bình. xã hội số giúp người dân 
bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp 
khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng. Việc chuyển đổi 
số ở mỗi người dân chính là việc “mạnh từ tế bào”, các tế bào 
tốt sẽ cùng nhau tạo ra một cơ thế khỏe mạnh.

3. Lợi ích của chuyển đổi số?

chuyển đổi số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, 
mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, 
mang lại một loạt những tiến bộ lớn về chất lượng cuộc sống.

chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận 
dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số 
nhờ vào việc phát triển chính quyền số (gồm chuyển đổi số 
các hoạt động nội bộ của chính quyền và các hoạt động giao 
tiếp, cung cấp dịch vụ công cho người dân); kinh tế số (gồm 
hoạt động thương mại điện tử, du lịch số, quảng bá - thương 
hiệu số); xã hội số (gồm y tế số, giáo dục trực tuyến, dịch vụ 
xã hội số).

từ nhà nước đến doanh nghiệp, đến người dân, ai cũng có thể 
nhận được những giá trị do chuyển đổi số mang lại.

một số giá trị cụ thể do chuyển đổi số mang lại cho cộng 
đồng như:

Chuyển đổi số giúp kết nối gần hơn giữa người dân và 
chính quyền, khách hàng và doanh nghiệp.

Với sự phát triển của công nghệ di động, 4g/5g,… khả 
năng làm việc của con người tăng lên đáng kể và không còn bị 
ràng buộc bởi vấn đề không gian, giúp tiết kiệm thời gian khi 
mọi người có thể kết nối nhau một cách thuận lợi hơn. 
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Việc trao đổi thông tin, làm việc, cộng tác được thực hiện 
trên các môi trường số cũng giúp công việc được thực hiện một 
cách nhanh chóng hơn. 

ngày nay, các hoạt động ứng dụng công nghệ số, các nền 
tảng số giúp quản trị hiệu quả các điểm chạm, đo đạc mức 
độ quan tâm, hài lòng của khách hàng với doanh nghiệp, của 
người dân với nhà nước, giúp tương tác, trả lời và giải quyết 
các yêu cầu, từ đó gia tăng trải nghiệm, nâng cao sự hài lòng 
của người sử dụng dịch vụ.

Chuyển đổi số giúp phát triển kênh phân phối hàng hóa, 
phát triển các mô hình kinh doanh mới

ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, người dân địa 
phương không những có thể thực hiện bán hàng theo các kênh 
vật lý truyền thống (offline) một cách hiệu quả hơn mà còn có 
thể triển khai đa dạng các kênh bán hàng trực tuyến (online) 
bao gồm website thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, 
mạng xã hội, các kênh tiếp thị liên kết, mạng lưới cộng tác 
viên,…

bán hàng đa kênh đang ngày trở thành một xu hướng tất 
yếu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. bên 
cạnh đó, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp có khả năng tiếp cận 
khách hàng mà không chịu sự giới hạn về địa lý, giúp tương 
tác với các khách hàng ở xa và vươn tới thị trường rộng lớn 
hơn. Với các thuật toán xử lý dữ liệu, các công nghệ máy học, 
học sâu, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng quảng cáo giúp phân tích 
và đánh giá được nhu cầu của khách hàng, qua đó kết nối với 
các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá, bán hàng để gợi ý cho 
các khách hàng.
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các nền tảng số về thương mại điện tử của Việt nam như 
Postmart.vn; sàn thương mại điện tử Vỏ Sò voso.vn sẽ giúp 
người dân giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng.

4. vai trò của đoàn trong chuyển đổi số

đảng, nhà nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ 
vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, 
bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. từ nay cho đến năm 2027, 
thanh niên Việt nam chủ yếu thuộc nhóm độ tuổi sinh ra trong 
nửa cuối thập niên 1990 đến 2012, chiếm gần 1/4 dân số cả 
nước và gần 1/3 dân số trong độ tuổi lao động. đây là thế hệ 
sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số phát triển, với 
những đặc điểm về tư duy, nhận thức, tiềm năng sáng tạo, tính 
cách, xu hướng và phong cách sống… có nhiều nét mới. 

đoàn tncS hồ chí minh là tổ chức chính trị - xã hội có hệ 
thống từ trung ương đến địa phương, có khả năng đoàn kết tập 
hợp thanh thiếu nhi nói riêng và người dân nói chung tham gia 
vào các hoạt động xây dựng và phát triển đất nước. cả nước 
hiện có khoảng 6 triệu đoàn viên và 22 triệu thanh niên, đây 
là lực lượng xung kích, nhiệt huyết có khả năng sáng tạo, nắm 
bắt công nghệ nhanh, có lợi thế trong việc thích nghi với môi 
trường số. 
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Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động 
giữa Bộ TTTT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

ngày 30/3/2022

ban biên tập xin trích dẫn bài phát biểu của bộ trưởng 
nguyễn mạnh hùng tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động 
giữa bộ thông tin truyền thông và trung ương đoàn tncS hồ chí 
minh để thấy rõ vai trò của đoàn trong công tác chuyển đổi số:

Giải phóng dân tộc thì không chỉ là giải phóng khỏi áp bức 
mà còn là giải phóng khỏi đói nghèo. Thanh niên đã đi đầu 
trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước, thì nay, 
sứ mệnh mới của thanh niên là đi đầu trong công cuộc giải 
phóng dân tộc khỏi đói nghèo và trở thành nước triển vào giữa 
thế kỷ này. 

Có lý tưởng lớn, có sứ mệnh cao và có niềm tin vào nó 
thì sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần cho thanh niên. Ngọn cờ 
cao sẽ hội tụ được mọi thanh niên, đoàn kết được 22 triệu 
thanh niên Việt Nam. Sức mạnh này sẽ là vô địch! 



Vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ Số cộng đồng Và tuyên truyền chuyển đổi Số  21 

Thanh niên Việt Nam hãy cầm lấy ngọn cờ chuyển đổi 
số Việt Nam, biến Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng. 
Ngọn cờ này đủ lớn, đủ cao để hội tụ thanh niên. Ngọn 
cờ này đủ lý tưởng, đủ khát vọng để thanh niên sẵn sàng 
đi đầu, dấn thân, hy sinh. Đất nước đã gọi tên thanh niên 
trong sự nghiệp giành độc lập, chống ngoại xâm, thống 
nhất và giữ gìn sự trọn vẹn của đất nước. Thì nay, đất nước 
gọi tên thanh niên trong sự nghiệp chấn hưng đất nước. 

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. 
Chỉ khi nào toàn bộ người dân sử dụng các nền tảng số, các 
ứng dụng số để phục vụ việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày 
thì chuyển đổi số khi đó mới là thành công. 

Những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam đã phát triển được rất nhiều nền tảng số, ứng dụng số. 
Bây giờ là sử dụng, là hướng dẫn người dân sử dụng. Chỉ 
có sử dụng số thì mới tạo ra thị trường số, chỉ có sử dụng 
số thì mới có nền tảng số, ứng dụng số xuất sắc. 

Cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất lúc này là xây dựng 
các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến mức thôn, mức tổ dân 
phố. Người làm tốt nhất là thanh niên. Trước đây, thanh 
niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thì nay, thanh niên đi 
đến từng hộ gia đình để giúp người dân sử dụng các nền 
tảng số, ứng dụng số. Đây chính là cách để chuyển đổi số 
Việt Nam, chính là cách đưa Việt Nam thành hùng cường, 
thịnh vượng.

Chuyển đổi số là cái mới có tính cách mạng, là sự thay 
đổi có tính cách mạng, có thể tạo ra sự phát triển có tính 
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cách mạng. Cách mạng thì cần lý tưởng, cần nhiều năng 
lượng, cần sự sáng tạo, không ngại khó, không ngại sai, 
ngã thì đứng dậy, cũng như rất cần sự dấn thân, sự hy 
sinh. Cách mạng thì luôn hợp với thanh niên. Thanh niên 
thì luôn cần cái mới mẻ có tính cách mạng để có thể giải 
phóng năng lượng của họ, để họ cảm thấy cuộc sống có 
ý nghĩa.

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến sự đồng 
hành của thanh niên và chuyển đổi số. Ngọn cờ đi đầu, tiên 
phong về chuyển đổi số được giao cho thanh niên. 

Chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng, sứ mệnh chuyển đổi 
số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam và thay đổi Việt Nam.

như vậy, đoàn tncs hồ chí minh có vai trò quan 
trọng trong công tác chuyển đổi số, cụ thể:

4.1 Tuyên truyền thay đổi nhận thức

các bạn trẻ thường có câu nói rằng: “nếu cái gì muốn thì 
mình sẽ tìm cách, nếu cái gì không muốn thì mình sẽ tìm lý 
do”, như vậy có thể thấy rằng ở mọi vấn đề, trước hết đều phải 
bắt đầu từ việc ta có muốn không? có dám bắt đầu không? 
Dám thay đổi không? 

Việc tuyên truyền sẽ giúp người dân có sự quan tâm, từ sự 
quan tâm sẽ dẫn đến tìm hiểu, từ sự tìm hiểu sẽ nhận thấy giá 
trị, từ đó tăng cường các hoạt động học tập, nghiên cứu.

4.2 Dẫn dắt hành động tiên phong

Lực lượng đoàn viên thanh niên với ưu thế là có sức khỏe, tri 
thức, sự sáng tạo, đặc biệt là những kiến thức, hiểu biết về công 
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nghệ thông tin, tiếp thu nhanh những tiến bộ của khoa học - kỹ 
thuật, do vậy, chắc chắn có nhiều lợi thế, tiềm năng để thực hiện 
thành công tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

chính đoàn viên, thanh niên là những người đầu tiên sử 
dụng, tương tác với các ứng dụng mới và lan tỏa đến cộng 
đồng thông qua sự hiểu biết của mình.

từ sự thay đổi của thanh niên sẽ thôi thúc, dẫn dắt sự thay 
đổi của cộng đồng.

4.3 Sáng tạo phục vụ xã hội

cũng chính từ trong những hoạt động cụ thể, đoàn viên 
thanh niên sẽ là những người đề đạt những yêu cầu, những 
ý kiến cho sự phát triển của cá nhân, của tổ chức, của địa 
phương, đơn vị. 

những khát khao đổi mới sáng tạo của đoàn viên, thanh niên 
chính là động lực quan trọng của chuyển đổi số. 

có khát khao thì thanh niên sẽ thực hiện được những sản 
phẩm cụ thể về đổi mới sáng tạo về chuyển đổi số, có khát 
khao thì thanh niên sẽ chia sẻ, lan tỏa những giá trị sáng tạo 
của mình đến với cộng đồng.

4.4 Tuyên truyền về hoạt động chuyển đối số

hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng nói riêng và 
tổng thể về chuyển đổi số của địa phương nói chung sẽ không 
thể thành công nếu không chú trọng đến công tác tuyên truyền.

Việc tuyên truyền cũng cần phải có kế hoạch và lộ trình cụ 
thể, thực hiện thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ tuyên 
truyền khi có hoạt động.
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để tạo được sự đồng bộ trong công tác tuyên truyền thì vấn 
đề quan trọng hàng đầu là phải có tài liệu tuyên truyền. tài liệu 
tuyên truyền có thể là dạng tài liệu giấy như kế hoạch, công 
văn… hoặc dạng tổng hợp như phim, infographic, motion 
graphics…).
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các bước 
vận động 

thuyết phục 
cá nhân

tìm hiểu đối tượng: 
thành phần, trình độ, 

đối tượng, mong muốn, 
nhu cầu...

chuẩn bị nội dung, tài liệu; 
lập kế hoạch tiếp cận...

đạt được mục đích vận 
động thuyết phục

cảm ơn

trao đổi, thảo luận về vấn 
đề vận động thuyết phục

Sử dụng các kỹ năng: 
động viên, khích lệ, 

thay đổi cách tác động...

chào hỏi. tạo không 
khí tự tin, thân thiện

Bước 2
tiến hành

Bước 1
chuẩn bị

Bước 3
Kết thúc

Sơ đồ các bước vận động thuyết phục cá nhân
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các bước 
vận động 

thuyết phục 
nhóm

tìm hiểu đối tượng: thành 
phần, trình độ, đối tượng, 

mong muốn, nhu cầu...

chuẩn bị đề cương, thời 
gian, địa điểm. Phương 

tiện, công cụ hỗ trợ

tổng kết lại những vấn đề 
đã trao đổi

đặt ra nhiệm vụ và định hướng 
hành động cho mọi người

trình bày nội dung vấn đề 
cần vận động thuyết phục

Sử dụng các kỹ năng: 
động viên, khích lệ, thay 

đổi cách tác động...

tạo không khí, ấn tượng 
ban đầu. giới thiệu mục 

đích, yêu cầu

Bước 2
tiến hành

Bước 1
chuẩn bị

Bước 3
Kết thúc

Sơ đồ các bước vận động thuyết phục nhóm
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tùy theo tình hình tại địa phương, các tổ có thể sử dụng 
các hình thức tuyên truyền như:

- tuyên truyền cổ động trực quan.

- tuyên truyền miệng.

- tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng, 
mạng xã hội.

- tuyên truyền thông qua các hoạt động.

4.4.1 Tuyên truyền cổ động trực quan

 tuyên truyền cổ động trực quan là việc chủ thể thực hiện 
công tác tuyên truyền tác động trực tiếp đến giác quan của đối 
tượng được tuyên truyền thông qua các sản phẩm tuyên truyền. 

để có thể tuyên truyền cổ động trực quan một cách hiệu 
quả, các tổ cần lưu ý một số vấn đề sau:

- tính đại chúng: các sản phẩm tuyên truyền, cổ động trực 
quan cần có khả năng tác động rộng, tác động sâu đến người dân.

- tính đơn giản, dễ hiểu: các sản phẩm tuyên truyền, cổ 
động trực quan cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ ghi nhớ, có sự tác động 
mạnh mẽ đến đối tượng tiếp cận.

- tính hấp dẫn: các sản phẩm tuyên truyền, cổ động trực 
quan phải sáng tạo, đổi mới, có sức thu hút sự quan tâm của 
thanh thiếu nhi và toàn xã hội.

các tổ công nghệ số cộng đồng cần thực hiện các bước sau 
trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan:

a. Bước 1: Xác định nội dung, đối tượng, mục tiêu:

tổ xác định nội dung để thực hiện công tác tuyên truyền, cổ 
động. nội dung không nhất thiết là toàn bộ các vấn đề có liên 
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quan mà có thể là những vấn đề quan trọng nhất, những thông 
điệp có giá trị nhất.

Ví dụ: 

+ VSSID - Thẻ bảo hiểm ngay trên điện thoại di động

+ ThanhnienVietNam - Ứng dụng cần có của Thanh niên 
Việt Nam

các tổ cần xác định mục tiêu cụ thể của hoạt động tuyên 
truyền, cổ động trực quan để làm cơ sở thực hiện cho các bước 
tiếp theo.

b. Bước 2: Xây dựng kế hoạch:

Sau khi đã xác định nội dung, đối tượng và mục tiêu tuyên 
truyền cổ động trực quan, các tổ xây dựng kế hoạch, xây dựng 
đề cương, lựa chọn phương pháp tuyên truyền, cổ động trực 
quan một cách cụ thể.

trong kế hoạch thực hiện, cần đánh giá sơ bộ khả năng 
hiệu quả của phương pháp đối với nội dung và đối tượng được 
tuyên truyền, cổ động.

Với việc xác định phương pháp tuyên truyền, cổ động 
cụ thể, các tổ chuẩn bị các phương án hoạt động, các sản 
phẩm tuyên truyền, cổ động phù hợp (Ví dụ: nên thực hiện 
banner hay poster? Kích thước, tần suất xuất hiện như thế 
nào là phù hợp?).

các sản phẩm tuyên truyền cổ động trực quan về chuyển 
đổi số nên được thực hiện tại các chợ, nhà văn hóa, khu vực tập 
trung đông người để tạo sự thu hút của người dân.

c. Bước 3: Thực hiện hoạt động: 
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công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai 
thực tế. các tổ theo dõi, duy trì, các sản phẩm tuyên truyền, 
cổ động trong quá trình tuyên truyền, cổ động.

d. Bước 4: Kết thúc hoạt động

Sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, cổ động, tổ cần 
đánh giá về hiệu quả của hoạt động và tiến hành thu dọn sản 
phẩm. đề xuất các mô hình, giải pháp hiệu quả cho các hoạt 
động cùng loại và các hoạt động trong thời gian sắp tới.

4.4.2 Tuyên truyền miệng
tuyên truyền miệng là dùng lời nói để trực tiếp truyền đạt 

thông tin, giải thích vấn đề.
tuyên truyền miệng ở các tổ công nghệ số cộng đồng là 

việc đối thoại trực tiếp giữa thành viên tổ với người dân.
Lợi thế của việc tuyên truyền miệng là có thể giải thích 

được những vấn đề của chuyển đổi số một cách cụ thể nhất, rõ 
ràng nhất, chi tiết nhất mà các hình thức khác chưa thể cung 
cấp được. 

nội dung tuyên truyền miệng phải cụ thể với địa phương, với 
đối tượng lắng nghe, thiết thực, có số liệu, tư liệu, sự kiện, căn 
cứ, lập luận rõ ràng, ngắn ngọn, súc tích, dễ hiểu, làm cho nội 
dung tuyên truyền trở nên phong phú, sinh động, hấp dẫn, gợi 
cảm, có sức thuyết phục cao, đáp ứng yêu cầu của đối tượng.

để có thể thực hiện tốt hình thức tuyên truyền này thì thành 
viên nòng cốt của các tổ cần nắm vững tài liệu và cần được 
rèn luyện thường xuyên các kỹ năng.

4.4.3 Tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại 
chúng, mạng xã hội
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các tổ cần chú trọng đến việc đăng tải thông tin trên mạng 
xã hội, hệ thống loa phát thanh, thậm chí sử dụng cả báo chí, 
truyền hình trong công tác tuyên truyền những hoạt động tại 
địa phương.

các tổ nên lập trang mạng xã hội riêng để nhanh chóng 
cập nhật các thông tin cần thiết đến người dân.

các tổ nên nghiên cứu sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, 
clip tạo xu thế,... về chuyển đổi số, về xu hướng sử dụng các 
ứng dụng, thiết bị để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, hê 
thống loa phát thanh địa phương.

các hoạt động tuyên truyền cần được thực hiện thường 
xuyên, liên tục thông qua các chuyên mục phát thanh, chuyên 
trang tin tức, chuyên mục chia sẻ…

Phương thức tuyên truyền này cần trình độ chuyên môn sâu 
trong việc viết bài, biên tập, lựa chọn hình ảnh, duyệt nội dung, 
do đó các tổ cần phân công thành viên có chuyên môn thực hiện.

4.4.4 Tuyên truyền thông qua các hoạt động

tại các chương trình hoạt động của đoàn và bất cứ hoạt 
động nào ở tại địa phương cũng có thể lồng ghép vào việc 
tuyên truyền chuyển đổi số. 

Ví dụ: việc điểm danh tại các hội nghị, các cuộc họp của 
khu phố bằng Qr code. bình chọn các vấn đề cộng đồng bằng 
Zalo hoặc Forms…

Việc ứng dụng chuyển đổi số cụ thể tại các chương trình, 
hoạt động cũng là một hình thức tuyên truyền hiệu quả.
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chương ii

vai trò của thanh niên tham gia mô hình 
tổ công nghệ số cộng đồng

1. tổ công nghệ số cộng đồng là gì?

chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm 
trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, 
thiết thực. chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được 
người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc 
sống, tạo nên cộng đồng số góp phần phát triển chính phủ số, 
kinh tế số và xã hội số.

tổ công nghệ số cộng đồng là đội hình trực tiếp tại địa 
phương, đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng 
dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số một cách đơn 
giản, dễ hiểu nhất, phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã 
hội, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân.

tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy 
động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay 
nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, 
phường, thị trấn, tổ, đội.

2. các bước thành lập tổ công nghệ số cộng đồng

các tỉnh, thành đoàn phối hợp với Sở thông tin và 
truyền thông và chính quyền địa phương trong việc thành 
lập tổ công nghệ số cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế 
và theo kế hoạch được địa phương phê duyệt (khuyến khích 
mỗi thôn/bản/tổ dân phố/khu phố có 01 tổ công nghệ số 
cộng đồng). 
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Quy trình thành lập được thực hiện qua 3 bước:

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện thành lập 

ubnD địa phương giao cho bộ phận tham mưu khảo sát 
tình hình tại địa phương, tìm kiếm lực lượng nòng cốt ở mỗi 
thôn/bản/tổ dân phố.

Lực lượng nòng cốt của tổ công nghệ số cộng đồng có thể 
là giáo viên tin học của các trường trên địa bàn, chủ cửa hàng 
dịch vụ internet công cộng hoặc những người có kinh nghiệm, 
năng lực sử dụng điện thoại, máy tính. đồng thời những người 
này phải có hứng thú, nhiệt tình tham gia hoạt động cộng đồng, 
có khả năng tuyên truyền, vận động.

để nâng cao trách nhiệm và tinh thần chỉ đạo được xuyên 
suốt thì đại diện của tổ chức đoàn thanh niên phải là những 
người có uy tín, có kinh nghiệm và nhiệt huyết, ưu tiên những 
người đã từng tham gia hoạt động công tác đoàn và phong trào 
thanh niên tại địa phương.

bộ phận tham mưu cần tiếp xúc, gặp gỡ lực lượng nòng 
cốt, trao đổi trước về giá trị, định hướng, mục tiêu phát triển 
của tổ công nghệ số cộng đồng và dự kiến thành viên ban 
điều hành.

ban chủ nhiệm tổ công nghệ số cộng đồng nên dao động 
từ 5 - 9 đồng chí, gồm tổ trưởng, tổ phó, thành viên thường 
trực. bên cạnh tổ công nghệ số cộng đồng, các địa phương 
có thể giao cho đoàn thanh niên hoặc các tổ chức chính trị xã 
hội tại địa phương ra quyết định thành lập và quản lý các câu 
lạc bộ/đội/nhóm ứng dụng công nghệ (ví dụ như nhóm chụp 
hình, đội livestream, nhóm sửa chữa thiết bị…), đây sẽ là cánh 
tay nối dài cho tổ công nghệ số cộng đồng.
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Bước 2: Xây dựng đề án thành lập 
bộ phận tham mưu xây dựng các nội dung cụ thể như:
- xác lập mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của tổ phù hợp với 

tình hình địa phương.
- xây dựng mô hình tổ chức của tổ, phân công nhiệm vụ cụ 

thể của các thành viên. 
- xây dựng quy chế hoạt động. 
- xây dựng chương trình hoạt động theo từng tuần, từng tháng.
- Dự toán tài chính.
- Phê duyệt phương án thành lập tổ; tổ chức ra mắt tổ sau 

khi đã tiến hành xây dựng đề án và nhận được sự đồng thuận 
của các bên liên quan.

Bước 3: Ra mắt Tổ Công nghệ số cộng đồng
- công bố quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng 

do chủ tịch ubnD xã/phường/thị trấn ban hành. đoàn thanh 
niên là lực lượng nòng cốt.

- giới thiệu mục tiêu, chương trình hoạt động của tổ công 
nghệ số cộng đồng.

hoạt động ra mắt cần chỉn chu, đúng quy định, chú trọng 
công tác truyền thông để tiếp tục thu hút thành viên cùng tham 
gia hoạt động.

3. Phương thức hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

- tổ công nghệ số cộng đồng làm việc theo chế độ kiêm 
nhiệm. nhiệm vụ cụ thể của các tổ viên do tổ trưởng phân 
công. các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tập 
huấn, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho 
việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.
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- tổ công nghệ số cộng đồng xây dựng kế hoạch, tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ 
đột xuất theo nhu cầu, đề nghị của người dân liên quan tới 
nhiệm vụ của tổ.

- tổ đồng thời phải có cả hoạt động trực tiếp và trực tuyến 
kết hợp với nhau.

+ đối với hoạt động trực tiếp, tổ phải gặp nhau định kỳ ít 
nhất 02 lần/tháng để trao đổi, kiểm tra các công việc.

+ đối với hoạt động trực tuyến, tổ cần thống nhất sử dụng 
một nền tảng cho toàn tổ và tạo nhóm chung cho toàn tổ. 
Khuyến khích các tổ sử dụng các nền tảng số Việt nam như 
Zalo, mocha, gapo.

4. nội dung hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

nội dung hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng bao 
gồm hai tuyến chính: tuyến thứ nhất là tự tạo hoạt động phù 
hợp với địa phương; tuyến thứ hai là tham gia, hưởng ứng các 
hoạt động theo sự hướng dẫn, điều phối chung của cấp trên. 
trong đó, tập trung các nội dung sau: 

4.1. Xây dựng hệ thống dữ liệu thành viên tại địa phương

Việc xây dựng hệ thống dữ liệu là vô cùng cần thiết vì có dữ 
liệu thì mới triển khai được các ứng dụng, các chương trình, 
hoạt động đến người dân.

tổ có thể xây dựng mẫu tiếp nhận thông tin người dân bằng 
microsoft Forms, google Forms để người dân điền các thông 
tin cần thiết, sau đó tổ tiến hành sàng lọc thông tin và đưa vào 
nhóm ứng dụng trực tuyến của cộng đồng.
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một cách khác là tổ có thể tạo sẵn những nhóm Zalo, sau đó 
trích xuất mã Qr để người dân có thể quét và tham gia nhóm. 
tuy nhiên chủ nhóm cần xây dựng câu hỏi để duyệt thành viên, 
đảm bảo đúng người tại địa phương tham gia vào nhóm và đồng 
thời đó chủ nhóm cần tắt chức năng đăng tải trên nhóm để tránh 
các thông tin rác, các bình luận khó kiểm soát.

4.2 Xây dựng danh mục ứng dụng

tổ cần chọn lựa trước khoảng 05-10 ứng dụng phổ biến mà 
người dân tại địa phương cần phải có và khuyến khích người 
dân sử dụng.

để có thể khuyến khích người dân sử dụng thì ban chủ 
nhiệm và thành viên nòng cốt cần phải thường xuyên sử dụng 
và sử dụng một cách hiệu quả trước.

một số ứng dụng gợi ý:

+ Ứng dụng dịch vụ công: VssiD, VnEiD, Sổ sức khoẻ 
điện tử, VEtc...

+ Ứng dụng giao tiếp, kết nối cộng đồng: Zalo, mocha, 
gapo…

+ Ứng dụng di động trực tuyến: my Viettel, my VnPt, my 
mobifone…

+ Ứng dụng thanh toán trực tuyến: Viettel money, Zalopay, 
momo, VnPay…

+ Ứng dụng ngân hàng trực tuyến: mb bank, Sacombank 
Pay, Vietinbank iPay, techcombank…

+ Ứng dụng giao thông: grab, goViet, be…

+ Ứng dụng giải trí: Zing mp3, VtV go,…
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+ Ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh, phim: canva, capcut, 
Quik…

+ Ứng dụng thương mại điện tử: Postmart, co.opmart, 
Sendo, bách hóa xanh, go!&big c…

+ cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/

+ cổng Dữ liệu quốc gia: https://data.gov.vn/

+ cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia: https://pay.gov.vn/

+ địa chỉ trực tuyến tư vấn, hỗ trợ người dân về an toàn 
thông tin mạng: https://khonggianmang.vn/

4.3 Ký kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ

các tổ cần lựa chọn, giới thiệu các đơn vị cung cấp dịch 
vụ uy tín và đề xuất ubnD hoặc các tổ chức chính trị xã hội 
có pháp nhân tại địa phương thực hiện ký kết, sau đó dùng các 
công cụ truyền thông để khuyến khích người dân sử dụng, tạo 
sự đồng bộ tại địa phương.

4.4 Tổ chức hoạt động định kỳ tại các điểm công cộng

tổ cần định kỳ tổ chức hoạt động tại các chợ, trung tâm 
thương mại và lưu động tại các nơi có đông dân cư.

tại các địa điểm này có thể tổ chức tuyên truyền chuyển đổi 
số, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, hỗ trợ vệ sinh thiết bị, thực 
hiện các trò chơi…

4.5 Tổ chức hành trình trải nghiệm, tham quan mô hình

các tổ nên tổ chức các hành trình trải nghiệm, các hoạt 
động tham quan mô hình tại các nơi, tổ chức các hoạt động kết 
nối xuyên quốc gia để người dân có thể theo dõi, chia sẻ các 
thông tin, kiến thức với nhau và với các chuyên gia.
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Ví dụ: 

+ hướng dẫn người dân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số.

+ tổ chức cho học sinh trải nghiệm phương pháp học tập 
StEm, StEam.

+ tổ chức cho nông dân tham quan mô hình nông nghiệp 
công nghệ cao.

+ tổ chức giao lưu giữa các tổ ở các địa phương khác nhau.

4.6 Tổ chức các lớp học, tập huấn, phổ biến

Việc nâng cao kiến thức là vô cùng cần thiết đối với người 
dân, có kiến thức thì người dân mới nhận thức đúng và hành 
động đúng, do đó các tổ cần thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, 
nâng cao kiến thức cho thành viên nòng cốt tổ và người dân.

- đối với thành viên nòng cốt của tổ, cần tổ chức để học tập 
ở 2 nhóm chính:

+ nhóm 1: kiến thức về công nghệ, ứng dụng công nghệ

+ nhóm 2: kiến thức về truyền thông, tuyên truyền: thiết kế, 
sử dụng mạng xã hội, kỹ năng thuyết trình…

- đối với người dân, cần tổ chức học tập theo cùng đối 
tượng với nhau và phù hợp theo nhu cầu. Việc học tập cần tổ 
chức định kỳ. học đi đôi với hành, có sản phẩm thực tế sau 
khi học.

4.7 Ngày hội, phiên chợ chuyển đổi số

để tạo sự quan tâm của người dân, các tổ cũng cần tổ chức 
các sự kiện lớn như ngày hội, phiên chợ chuyển đổi số.
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Sự kiện là tổng hợp của các hoạt động chuyển đổi số tại địa 
phương, với các nội dung như: 

- hướng dẫn người dân, hộ gia đình tham gia các sàn thương 
mại điện tử uy tín của các doanh nghiệp trong nước, các kỹ 
năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử; kỹ năng thanh toán 
điện tử không dùng tiền mặt và các ứng dụng số khắc phục 
vụ cho sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa 
phương; 

- hướng dẫn người dân kỹ năng, sử dụng phần mềm bảo 
đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản; kỹ năng sử dụng 
mạng xã hội một cách văn minh, an toàn; nhận diện và phòng 
ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số. 

- tổ chức ngày, phiên chợ online giới thiệu các gian 
hàng thương mại, chương trình khuyến khích không sử 
dụng tiền mặt. 

- các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi: 

+ hát các bài hát tuyên truyền về chuyển đổi số, về đổi mới 
sáng tạo.

+ Kịch tình huống về hiệu quả, giá trị của chuyển đổi số.

+ tổ chức các hội thi: thi livestream bán nông sản, thi hỏi 
đáp chuyển đổi số, thi tuyên truyền viên chuyển đổi số, thi làm 
phim ngắn…

địa điểm tổ chức sự kiện có thể là trường học trên địa bàn, 
nhà văn hóa thôn ấp.

để sự kiện hiệu quả thì cần phải có kế hoạch sớm, tuyên 
truyền rộng rãi, các hoạt động cần đa dạng và có quà tặng để 
khuyến khích người dân tham gia.
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4.8 Các hoạt động thi đua khen thưởng

tổ cần lắng nghe, quan sát hoạt động của các thành viên 
và người dân, sau đó căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của 
mình, tổ đề xuất ubnD các các tổ chức chính trị xã hội tại 
địa phương khen thưởng các cá nhân, đơn vị tham gia công tác 
hiệu quả.

bên cạnh đó, các tổ cần tạo ra các chương trình thi đua 
giữa các thành viên, giữa các nhóm để tạo sự cạnh tranh lành 
mạnh và hứng thú trong quá trình thực hiện.

5. tài chính cho hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

để hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trở nên hiệu 
quả, thì vấn đề vô cùng quan trọng là phải có tài chính.

tài chính cho hoạt động của tổ có thể đến từ 03 nguồn 
sau đây:

- Sử dụng ngân sách (nếu có)

- đóng góp từ hoạt động kinh của thành viên (nếu có)

- Vận động nguồn lực

các tổ cần hoạch định tài chính theo từng chương trình và 
giai đoạn 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 01 năm. đồng thời 
đó tổ trưởng phải công khai việc thu chi định kỳ của tổ để 
các thành viên được nắm, tạo sự công khai, minh bạch trong 
hoạt động.

5.1 Sử dụng ngân sách (nếu có)

tùy theo tình hình thực tế của địa phương, tổ công nghệ 
số cộng đồng có thể được hỗ trợ kinh phí để tổ chức các 
hoạt động. 
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để sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, các tổ cần thực hiện 
đúng các quy định của tài chính trong công tác đề xuất, thanh 
quyết toán các nguồn ngân sách.

5.2 Đóng góp từ thành viên (nếu có)

Việc đóng góp của thành viên cần có quy định cụ thể và 
thống nhất trong toàn tổ. đóng góp ở đây được hiểu là góp quỹ 
cho hoạt động chung của tổ. Quá trình hoạt động của tổ phải 
gắn liền giữa trách nhiệm tài chính và quyền lợi cụ thể.

5.3. Vận động nguồn lực

5.3.1 Các loại nguồn lực 

một số nguồn lực sau đây mà các tổ công nghệ số có thể 
trực tiếp vận động:

- tài lực, là dạng nguồn lực xã hội thể hiện qua sự đóng 
góp, hỗ trợ về mặt kinh phí. các tổ có thể vận động kinh phí 
từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện hoạt động.

- vật lực, là dạng nguồn lực xã hội thể qua sự đóng góp, 
hỗ trợ dưới dạng vật chất cụ thể như: sản phẩm, công cụ, thiết 
bị… các tổ có thể vận động thiết bị (máy tính, sim, modem, 
đường truyền, điện thoại…), quà tặng (nón, áo mưa, bút…), 
mã sử dụng ứng dụng (key sử dụng, mã giảm giá…).

- nhân lực, là dạng nguồn lực xã hội thể hiện qua sự 
đóng góp, hỗ trợ của con người dưới dạng sức lực, trí lực và 
tinh thần. Sức lực là sự góp sức để tiến hành một công việc, 
một hoạt động nhất định. các tổ có thể vận động người dân 
cùng tham gia tuyên truyền hoặc vận động chuyên gia từ 
nơi khác đến hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng cho 
địa phương…
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- tổng hợp, đây là dạng nguồn lực kết hợp nhiều yếu tố lại 
với nhau, trong thực tiễn hoạt động.

5.3.2 Nguyên tắc vận động

- nguyên tắc cùng có lợi: Là nguyên tắc đảm bảo sự tôn 
trọng và cùng có lợi trong quá trình vận động nguồn lực của 
tổ chức tổ. để thực hiện nguyên tắc này, các tổ cần nắm rõ 
những đặc điểm, mục tiêu, mong muốn của các nguồn lực để 
tiếp cận trên tinh thần đảm bảo hiệu quả cho hoạt động và đảm 
bảo quyền lợi cho tổ chức tổ và đơn vị hỗ trợ.

- nguyên tắc giữ chữ tín: trong việc tổ chức vận động 
nguồn lực xã hội phải đảm bảo giữ chữ tín với các nguồn lực, 
tạo sự tin tưởng nhau trong quá trình triển khai thực hiện và 
khai thác các nguồn lực, đây là một chuẩn mực để các nguồn 
lực cam kết với đơn vị vận động, đem đến sự tin tưởng hợp tác 
lâu dài.

5.3.3. Quy trình vận động

Quy trình vận động nguồn lực xã hội trong hoạt động đoàn. 

a. Công tác chuẩn bị

căn cứ vào kế hoạch tổ chức chương trình, các tổ xác định 
nhu cầu và dạng nguồn lực để tiến hành vận động.

ban tổ chức chuẩn bị hồ sơ giới thiệu hoạt động với những 
nội dung cơ bản như: bảng tóm tắt giới thiệu về đơn vị tổ 
chức, những hoạt động tiêu biểu của đơn vị tổ chức, nội dung 
chương trình đang vận động, quy mô hoạt động dự kiến, các 
gói hợp tác, quyền lợi hợp tác, truyền thông…

xác định đối tượng để tiếp cận, tìm kiếm thông tin:
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- xác định đối tượng: đối với tài lực, vật lực là doanh 
nghiệp, các nguồn quỹ, các tổ chức,..; đối với nhân lực là các 
cá nhân, các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia hỗ trợ 
về con người để thực hiện hoạt động, tham gia ủng hộ về tinh 
thần.

- các tổ tìm kiếm thông tin các nguồn lực thông qua các 
mối quan hệ, qua internet hoặc các đối tác cũ trong quá trình 
thực hiện.

- Phân tích các thông tin tìm kiếm để lựa chọn được đơn 
vị phù hợp, có khả năng cho công tác tiếp cận, vận động.

b. Công tác tiếp cận  
Sau khi xác định nguồn lực phù hợp, các tổ tiếp cận để trao 

đổi, thỏa thuận. công tác tiếp cận phải đảm bảo các nguyên tắc 
cơ bản. tùy theo tính chất, quy mô của nguồn lực cần có cách 
trao đổi, thỏa thuận phù hợp. Quá trình trao đổi cần lưu ý đến 
quyền lợi và trách nhiệm của ban tổ chức và đơn vị, tổ chức, 
cá nhân tham gia. 

đối với tài lực, quá trình thỏa thuận cần đảm đảm các 
nguyên tắc, quy định, thủ tục tài chính theo quy định.

người thực hiện công tác tiếp cận phải là người hiểu được hoạt 
động, có khả năng giao tiếp, ứng xử, vận động, thuyết phục.

c. Công tác sử dụng, duy trì các nguồn lực 
các tổ cần đảm bảo sử dụng nguồn lực xã hội hiệu quả theo 

mục đích, yêu cầu đã đặt ra; đảm bảo công khai, minh bạch 
trong quản lý và sử dụng các nguồn lực xã hội. tuân thủ các 
thỏa thuận trong quá trình thực hiện. thường xuyên thông tin 
về việc sử dụng các nguồn lực xã hội trong các hoạt động, xây 
dựng hình ảnh chung thông qua các hoạt động.
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Song song với việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thì cần 
phải thường xuyên duy trì các mối quan hệ với nguồn lực xã 
hội như: mời gọi, thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào các 
công việc khác của tổ chức; mời tham dự sự kiện, gửi lời cảm 
ơn nguồn lực xã hội; xây dựng các bản ghi nhớ hoạt động của 
các nguồn lực xã hội; gửi thư chúc mừng nhân dịp các ngày lễ, 
tết; tổng hợp các đầu mối thông tin nguồn lực xã hội sau mỗi 
đợt hoạt động.

6. các biểu mẫu cho tổ công nghệ số cộng đồng

các biểu mẫu cho tổ sẽ có trong mục Qr code, tuy nhiên 
các tổ cần lưu ý một số điểm chính sau đây khi xây dựng các 
biểu mẫu.

6.1 Đề án thành lập

đề án phải thể hiện được tính cấp thiết và sự khả thi trong 
tổ chức hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, đề án gồm 
các mục sau:

- Các căn cứ để thành lập

- Phạm vi hoạt động (số lượng hộ dân, vị trí, chỉ dẫn địa lý 
cụ thể tại địa phương)

- Nội dung hoạt động (tùy tình hình thực tế, mỗi địa phương 
sẽ có nội dung hoạt động riêng)

- Cơ cấu nhân sự (số lượng Ban chủ nhiệm, số lượng thành viên, 
yêu cầu về chuyên môn, tuổi tác, trình độ… của nhân sự)

- Nhân sự cụ thể (họ tên, chức vụ)

- Tiến độ thực hiện (thời gian trình đề án, thời gian duyệt, 
thời gian ra mắt, thời gian hoạt động)
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6.2 Chương trình hoạt động tháng/quý/năm

chương trình cần được thể hiện đầy đủ các mục, bố trí theo 
tiến độ thời gian từ gần đến xa hoặc theo từng cụm công việc, 
từng cá nhân phụ trách.

Stt nội 
dung

chi 
tiết

thời 
gian

địa 
điểm

Phân 
công 
thực 
hiện

Phân 
công 
chỉ 
đạo

ghi 
chú

1
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6.3 Kế hoạch hoạt động

các hoạt động của tổ cần phải xây dựng thành kế hoạch. 
đối với các hoạt động lớn cần có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo 
ubnD hoặc địa phương.

Kế hoạch hoạt động của tổ gồm các mục cơ bản như sau:
- Mục đích ý nghĩa
- Thời gian - địa điểm 
- Đối tượng - số lượng - thành phần
- Nội dung hoạt động: theo nhóm đối tượng, theo thời gian 

hoặc không gian cụ thể.
- Ban chỉ đạo, ban tổ chức
- Tiến độ thực hiện

6.4 Dự toán kinh phí

bảng dự toán kinh phí cần được xây dựng theo từng chương 
trình. tùy theo hướng dẫn của bộ phận tài chính tại địa phương, 
các tổ điều chỉnh cho phù hợp. Quá trình dự toán cần được khảo 
sát kỹ lưỡng giá cả để đảm bảo dự toán đúng và đủ. Việc dư toán 
nên thực hiện bằng công cụ Excel để đảm bảo tính chính xác.

Stt nội 
dung

đơn vị 
tính

đơn giá Số 
lượng

thành 
tiền

ghi 
chú

thu

chi
tổng
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6.5 Bảng phân công công việc

bảng phân công công việc nhằm giúp cho từng thành viên 
hiểu rõ công việc của bản thân và những người xung quanh, 
đồng thời đó theo dõi được tiến độ thực hiện. 

người phân công là tổ trưởng, tổ phó hoặc người được 
giao trách nhiệm phụ trách chương trình hoạt động.

7. tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số?

* cần có bao nhiêu tổ công nghệ số cộng đồng tại một 
xã, phường, thị trấn? 

theo chương trình phối hợp số 35/ctr-btttt-tWđtn 
ngày 01/4/2022 giữa bộ thông tin và truyền thông và trung 
ương đoàn tncS hồ chí minh giai đoạn 2022 - 2026, 
khuyến khích mỗi thôn/bản/tổ dân phố/khu phố có 01 tổ 
công nghệ số cộng đồng, như vậy mỗi đơn vị hành chính cấp 
xã, phường, thị trấn có số tổ tương đương với số thôn/bản/
tổ dân phố/khu phố. 

ngoài ra tùy theo nhu cầu, điều kiện, địa phương có thể 
thành lập hơn số lượng được khuyến khích.

Stt

1
2

nội dung Phân công tiến độ
 hoàn thành

ghi chú
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* cần có bao nhiêu thành viên trong 01 tổ công nghệ 
số cộng đồng?

theo kinh nghiệm công tác, mỗi tổ chỉ cần có khoảng 05 
đến tối đa 30 thành viên, trong đó sẽ có ban chủ nhiệm gồm 
tổ trưởng, các tổ Phó, thành viên thường trực và các thành 
viên nòng cốt. Vì với số lượng này sẽ dễ dàng tổ chức các hoạt 
động, dễ dàng thực hiện công tác quản lý.

* thành phần tham gia tổ công nghệ số cộng đồng như 
thế nào?

thành phần của tổ gồm ban chủ nhiệm và thành viên, 
khuyến khích có sự tham gia của bí thư chi đoàn thôn/bản/tổ 
dân phố/khu phố, bí thư chi đoàn nên giữ vai trò thường trực 
của tổ.

tổ trưỞng

tổ Phó
thành viên 

thưỜng trực

nhóm 1 nhóm 3

nhóm 2 nhóm 4

Một gợi ý về sơ đồ tổ chức Tổ
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Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng do chủ 
tịch ubnD xã/phường/thị trấn ban hành.

* tổ công nghệ số cộng đồng nên có những bộ phận nào?

tùy theo số lượng thành viên và nội dung hoạt động, các 
tổ có thể thành lập các nhóm trực thuộc, thậm chí là câu lạc 
bộ trực thuộc tổ.

gợi ý một số nhóm nên có trong các tổ.

- nhóm hành chính, nhân sự: thực hiện các công tác hành 
chính, quản lý thành viên, theo dõi thi đua, khen thưởng, thực 
hiện công tác báo cáo.

- nhóm thiết kế: thực hiện các ấn phẩm truyền thông cho tổ.

- nhóm đào tạo: thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ và 
đào tạo cho cộng đồng.

- nhóm kỹ thuật: chuyên nghiên cứu về cách thức sử dụng 
các thiết bị, ứng dụng.

- nhóm hoạt động: tổ chức hoạt động tại các địa điểm công 
cộng, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền.

bên cạnh đó, tổ có thể thành lập một số câu lạc bộ/đội/nhóm 
ứng dụng công nghệ theo nhu cầu tại địa phương.

* Quyền lợi của thành viên tổ công nghệ số cộng đồng?

thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được hưởng một 
số quyền lợi như:

- được ưu tiên tiếp cận với các thiết bị, ứng dụng khoa học, 
kỹ thuật.
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- được ưu tiên tham gia các lớp học nâng cao kiến thức, kỹ năng.

- được nhận khen thưởng các cấp theo hiệu quả công việc.

- được nhận kinh phí từ nguồn ngân sách hoặc xã hội hóa tùy 
theo tình hình thực tế (nếu có) của địa phương.

* trách nhiệm của thành viên tổ công nghệ số cộng đồng?

thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, cần đảm bảo trách 
nhiệm sau:

- tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ giấc theo kế hoạch 
của tổ.

- thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các công tác theo phân 
công của tổ, nhóm.

- thực hiện nêu gương trong chuyển đổi số, có tinh thần học 
tập, ứng dụng và lan tỏa.

- thực hiện báo cáo kết quả công việc.

* mối quan hệ của tổ công nghệ số cộng đồng với các 
tổ chức tại địa phương?

Vì tổ công nghệ số cộng đồng do ubnD xã/phường/thị 
trấn ra quyết định thành lập nên sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp và 
toàn diện từ ubnD xã/phường/thị trấn.

bên cạnh đó, tổ công nghệ số cộng đồng còn chịu sự chỉ 
đạo của cấp ủy chi bộ thôn/bản/tổ dân phố/khu phố trong công 
tác triển khai.

đối với các tổ chức chính trị xã hội khác tại địa phương như 
đoàn tncS hồ chí minh, hội nông dân Việt nam, hội Liên 
hiệp Phu ̣nữ Việt nam, hội cựu chiến binh Việt nam,… tổ sẽ 
phối hợp, liên tịch trong các nội dung hoạt động.
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đối với các đơn vị như doanh nghiệp, các tổ ở địa phương 
khác thì tổ có quan hệ phối hợp.

đối với các câu lạc bộ/đội/nhóm trực thuộc thì tổ giữ vai 
trò chỉ đạo, điều hành hoạt động.

câu Lạc Bộ/ đội/ nhóm thành viên

chi Bộ thôn/ấP/Khu Phố
uBnD cấP xã

tcnscđ
Doanh nghiệP

đơn vị Bạn

* Pháp nhân của tcnscđ như thế nào?

Về cơ bản, trong giai đoạn thí điểm, các tổ công nghệ số 
cộng đồng hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của xã/phường/
thị trấn với chức năng là tổ công tác, không có tư cách pháp 
nhân, con dấu, tài khoản riêng. 

các hoạt động thu, chi phải có sự giám sát của ubnD xã/
phường/thị trấn.

để dễ dàng trong công tác điều hành hoạt động, ubnD xã/
phường/thị trấn nên tách thành 02 quyết định cụ thể:

- Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng

- Quyết định chỉ định ban chủ nhiệm tổ.
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* các tổ công nghệ số cộng đồng báo cáo kết quả công 
tác như thế nào?

chế độ báo cáo của các tổ theo tuần, theo tháng, theo quý 
hoặc báo cáo theo chuyên đề.

các tổ sẽ báo cáo về cấp xã, cấp xã báo cáo về cấp huyện, 
cấp huyện báo cáo về cấp tỉnh.

các tỉnh, thành đoàn tổng hợp, báo cáo trung ương đoàn 
kết quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng (qua trung 
tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và tài năng trẻ).
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chương iii

Ứng DỤng chuyển đổi số

1. các bước chuyển đổi số của người dân

tùy theo trình độ nhận thức, hoạt động chuyển đổi số ở mỗi 
người có thể không giống nhau, tuy nhiên về cơ bản đều phải 
trải qua 4 bước: tư duy số, học tập, ứng dụng, lan tỏa.

tư Duy 
số

học 
tậP

Ứng 
DỤng

Lan 
toả

1.1 Tư duy số

các tổ công nghệ số cộng đồng cần cụ thể hóa cho người 
dân biết được giá trị, ích lợi của việc chuyển đổi số. trước khi 
cài một ứng dụng, chúng ta phải nói cho người dân biết được 
lý do của việc cài đặt, giá trị của việc người dân có ứng dụng 
này trên thiết bị di động.

tư duy số là bước các tổ công nghệ số cộng đồng giúp 
cho người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số 
và qua đó tự người dân đặt ra những suy nghĩ, những vấn đề, 
những yêu cầu đổi mới trong các hoạt động.

người dân càng có khả năng tư duy số cao thì việc học tập, 
ứng dụng và lan tỏa sẽ trở nên dễ dàng hơn.

1.2 Học tập

Việc học tập để chuyển đổi số một cách bày bản, chỉn chu 
thì chắc chắn phải trải qua trường lớp, qua các môi trường đào 
tạo chuyên nghiệp.
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tuy nhiên đối với chuyển đổi số cộng đồng thì hình thức 
học tập được sử dụng nhiều nhất sẽ là tự học và học tập thông 
qua chia sẻ lẫn nhau. Do đó tổ công nghệ số cộng đồng cần 
hướng dẫn các thông tin tự học đáng tin cậy và tổ chức các 
hoạt động chia sẻ:

+ đối với việc tự học: hiện nay trên không gian mạng đã 
có rất nhiều trang cung cấp kiến thức theo nhiều lĩnh vực, nhu 
cầu khác nhau.các thông tin này có thể chia sẻ trong các nhóm 
trực tuyến hoặc các buổi họp trực tiếp của tổ. một số trang 
học tập miễn phí đáng tin cậy hiện nay như www.congdanso.
edu.vn, http://digital.business.gov.vn, https://hocmai.vn/
tuduythoidaiso/. 

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với nhiều khóa học giá trị
do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng

(Onetouch.mic.gov.vn)
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+ học tập thông qua các hoạt động chia sẻ: ban chủ nhiệm 
tổ công nghệ số cộng đồng có thể tổ chức các buổi chia sẻ do 
thành viên nòng cốt của tổ thực hiện  hoặc mời chuyên gia để 
hướng dẫn người dân cách tương tác hiệu quả với ứng dụng, 
khám phá các tính năng mới. 

1.3 Ứng dụng

“trăm hay không bằng tay quen”, một kiến thức chúng ta 
học tập nếu không được sử dụng thường xuyên sẽ bị mai một, 
đó là chưa kể đến việc các ứng dụng luôn cập nhật, phát triển 
theo nhu cầu của người dùng. Do đó các tổ cần khuyến khích 
các thành viên nòng cốt và người dân ứng dụng các kiến thức 
đã học vào thực tế cuộc sống.

tổ cần tạo môi trường cho người dân ứng dụng các kiến 
thức đã học thông qua việc bắt đầu chụp ảnh sản phẩm, đăng 
bài giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng trực tuyến, thanh 
toán trực tuyến bằng các mã Qr tại các cửa hàng, chợ…

1.4 Lan tỏa

các thành viên của tổ có năng lực chia sẻ cần hệ thống kiến 
thức, kinh nghiệm trở thành những đoạn phim ngắn, những tài 
liệu dễ hiểu để cung cấp cho cộng đồng.

các hoạt động lan tỏa của thành viên tích cực cần được ghi 
nhận, tuyên dương một cách kịp thời.

2. công cụ cho tổ công nghệ số cộng đồng

2.1 Công cụ xử lý hình ảnh

Với việc xử lý hình ảnh, chúng ta có thể dụng nhiều công 
cụ như Photoshop, ai, corel...tuy nhiên hầu hết những ứng 
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dụng này đều cần phải có sự chuyên nghiệp nhất định, người 
sử dụng cần có kiến thức và thiết bị đáp ứng yêu cầu.

các tổ có thể nghiên cứu sử dụng canva. đây là ứng dụng 
chỉnh sửa ảnh, video và thiết kế đồ họa dễ dàng nhanh chóng 
trên điện thoại di động. Với canva chúng ta có thể thỏa sức 
sáng tạo với hơn 500 loại phông chữ cùng với hơn 60.000 thiết 
kế miễn phí do các nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo ra trên toàn 
thế giới.

2.2 Công cụ xử lý âm thanh
Khi tổ cần tạo nên các bài phát thanh tuyên tuyền thì 

audacity một trong những phần mềm phù hợp.
đây là công cụ được người dùng ưa chuộng sử dụng để ghi 

âm, lọc tạp và chỉnh sửa âm thanh dễ dàng. 
đặc biệt, audacity hỗ trợ tiếng Việt, giúp chúng ta dễ thao tác 

và sử dụng để cắt, ghép nhạc, tách beat, lọc tạp âm nhanh chóng.

2.3 Biểu mẫu
Với Vn Form, microsoft Forms hoặc google Forms, chúng 

ta có thể tạo khảo sát, bài kiểm tra và cuộc thăm dò, cũng như dễ 
dàng xem kết quả khi hoàn thành.

người nhận được yêu cầu phản hồi có thể sử dụng điện thoại 
di động hoặc laptop để thực hiện.

các tổ có thể dùng để thu thập dữ liệu người dùng hoặc 
tạo ra các câu hỏi, các bài kiểm tra kiến thức trong nội bộ 
cộng đồng. 

2.4 Công cụ đo lường mức độ quan tâm
Khi ban chủ nhiệm tổ gửi thông tin đến người dân, chúng 

ta cần đo lường mức độ quan tâm của người dân đối với thông 
tin chúng ta cung cấp.
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chúng ta có thể quy ước bằng việc đề nghị mọi người thực 
hiện một thao tác cụ thể với thông tin vừa tiếp nhận. Ví dụ 
nhấn nút like, tim vào thông tin trên các trang mạng xã hội.

chúng ta cũng có thể tạo các vote (bình chọn) bằng các 
công cụ có sẵn tại Zalo hay các ứng dụng khác để xem mức độ 
đồng ý hoặc lựa chọn về một vấn đề cụ thể.

bên cạnh đó chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ rút ngắn 
đường link tại www.bit.ly đối với bất cứ website nào để qua đó 
xem mức độ nhấp vào thông tin mà mình gửi đi.

3. an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Việc mất mát, rò rỉ thông tin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tài nguyên, tài chính, danh tiếng của tổ chức, cá nhân.

Ở góc độ trách nhiệm của tổ công nghệ số cộng đồng, cần 
thực hiện một số việc cụ thể như sau:

3.1 Bảo mật hệ thống dữ liệu

hệ thống dữ liệu của thành viên, của người dân tại địa phương 
cần được bảo mật một cách kỹ lưỡng. các thông tin như họ tên, 
số điện thoại, email, địa chỉ nhà… tuyệt đối không được công 
khai trên các nhóm, các diễn đàn.

trong ban chủ nhiệm phải có chế độ phân quyền cụ thể, chỉ có 
tổ trưởng, tổ phó hoặc các thành viên được cho phép mới được 
quyền tiếp cận, sử dụng các dữ liệu liên quan đến người dùng.

3.2 Hướng dẫn bảo mật thông tin

các tổ cần hướng dẫn cụ thể người dân cách nhận biết các 
tình huống mất an toàn thông tin có thể xảy ra và cách giải 
quyết khi gặp phải.
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một số trường hơp cụ thể trong bảo mật như:

- đảm bảo an toàn cho thiết bị: các thiết bị quan trọng, lưu 
trữ nhiều dữ liệu như laptop, điện thoại di động cần được bảo 
quản kỹ lưỡng, cài đặt chế độ tìm kiếm khi bị thất lạc.

- đặt mật khẩu: mật khẩu email, mạng xã hội nên bao gồm 
cả chữ cái, số và ký tự đặc biệt. tránh đặt các mật khẩu dễ đoán 
như 123456, 123abc, tên + ngày sinh… Luôn cài bảo mật 2 lớp 
trên các ứng dụng và thay đổi mật khẩu định kỳ.

- Không nhấp vào các đường link không xác qua email, 
mạng xã hội, tin nhắn, nếu gặp các đường link từ gửi người 
không rõ ràng hoặc có biểu hiện nghi ngờ thì cần xóa ngay.
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LỜi KẾt

trong thư gửi các bạn thanh niên, nhân hội nghị thanh 
niên Việt nam được tổ chức ngày 12/8/1947, chủ tịch hồ 
chí minh có viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh 
một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ 
tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh 
thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái 
tương lai đó”. chúng ta đã bước vào một thời đại mới, thời 
đại mà khoa học, kỹ thuật, công nghệ đang trở nên phổ biến và 
dần trở thành một phần tất yếu trong đời sống của cá nhân, gia 
đình và xã hội. 

thanh niên Việt nam hiện nay là những người được chủ 
yếu sinh ra trong giai đoạn công nghệ phát triển và đang là lực 
lượng quan trọng của đổi mới sáng tạo quốc gia nói chung và 
chuyển đổi số quốc gia nói riêng. mỗi thanh niên có tư duy số, 
có kiến thức về công nghệ sẽ góp phần xây dựng nên sức mạnh 
chung của đất nước.

tổ công nghệ số cộng đồng phải do thanh niên giữ vai trò 
nòng cốt. bằng sự trẻ, khỏe, bằng nhiệt huyết cách mạng, bằng 
đam mê tìm tòi những cái mới, thanh niên sẽ là lực lượng “làm 
mẫu”, lực lượng tiên phong, lực lượng dẫn dắt chuyển đổi số 
Quốc gia.

để có thể thực hiện tốt công tác chuyển đổi số tại các địa 
phương, chính quyền, tổ công nghệ số cộng đồng, các doanh 
nghiệp nên tham khảo 04 bước sau đây để tác động đến nhận thức 
của mỗi cá nhân: biết - hiểu - tin - yêu.

trước hết phải truyên truyền, phải làm cho người dân biết 
có hoạt động chuyển đổi số, có tổ công nghệ số cộng đồng 
tại địa phương.
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tiếp theo là hiểu, các tổ công nghệ số cộng đồng cần 
làm cho người dân hiểu được việc chuyển đổi số phải xuất 
phát từ mỗi cá nhân và cá nhân sẽ nhận được những giá trị từ 
chuyển đổi số, hiểu được việc chuyển đổi số sẽ giúp cho đất 
nước phát triển.

tin là bước làm theo, là người dân tham gia các hoạt động 
do tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức như: cuộc thi, học tập 
nâng cao kiến thức, cài đặt, sử dụng các ứng dụng.

yêu là bước người dân trở thành thành viên của tổ công 
nghệ số cộng đồng, là cùng lan tỏa những ứng dụng hay, là góp 
ý, là đề xuất để hoạt động chuyển đổi số cộng đồng được hiệu 
quả hơn.

mỗi hành trình đều phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên, hành 
trình chuyển đổi số cũng vậy, tất cả quý độc giả đang tiếp cận 
tài liệu này đều là những người cùng chúng tôi bước trên đoạn 
đường đó. chúng ta đang đi cùng nhau.

những tài liệu, những nội dung mới, chúng tôi sẽ cập nhật 
tại đường link 

https://bit.ly/tocongnghesocongdong 
hoặc Qr code
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chương trình Phối hỢP hoạt động
giữa Bộ thông tin và truyền thông 

và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh 
giai đoạn 2022 - 2026

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 
2017 của Chính phủ quy định chúc năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

bộ thông tin và truyền thông và trung ương đoàn thanh 
niên cộng sản hồ chí minh thống nhất xây dựng chương trình 
phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2026 (viết tắt là chương 
trình phối hợp) như sau:

1. Bối cảnh, mỤc đích, yêu cẦu
1. Bối cảnh
thanh niên Việt nam có sứ mệnh là lực lượng tiên tiến, 

phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của đảng là độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. trong bối cảnh thời đại hiện nay, thanh 
niên Việt nam có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, là 
lực lượng đi đầu trong hiện thực hoá khát vọng Việt nam 
hùng cường, thịnh vượng thông qua việc làm chủ khoa học 
công nghệ, làm chủ công nghệ số, biến công nghệ số thành 
công cụ đắc lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

cộng hòa xã hội chủ nghĨa việt nam
độc LậP - tự Do - hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Bộ thông tin và truyền thông
trung ương đoàn tncs hồ chí minh

Số: 35 /ctr-btttt-tWđtn
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2. mục đích

a) tăng cường công tác phối hợp giữa bộ thông tin và truyền 
thông, trung ương đoàn tncS hồ chí minh (gọi tắt là trung 
ương đoàn) nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ 
quan; phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của bộ và 
của trung ương đoàn (sau đây gọi tắt là hai cơ quan).

b) nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
về việc sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa bọc công 
nghệ, làm chủ công nghệ số trong đời sống, trong phát triển 
kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, 
chuyển sinh hoạt của đoàn thanh niên lên môi trường số và 
thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh thiếu niên và 
cộng đồng xã hội.

c) tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu 
niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, 
hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao 
năng lực số, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng 
cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. yêu cầu

a) hoạt động phối hợp được triển khai kịp thời, xuyên suốt 
từ trung ương đến cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng 
tâm, trọng điểm, xác định cụ thể công việc, thời hạn hoàn 
thành, kết quả đạt được, phát huy vai trò, trách nhiệm của hai 
cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

b) định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, 
biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích 
trong triển khai các hoạt động chương trình phối hợp.
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ii. nội Dung hoạt động Phối hỢP

1. Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền

a) tăng cường hỗ trợ tuyên truyền về các hoạt động và những 
sự kiện lớn của đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trên báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

b) Phối hợp, hỗ trợ đoàn tncS hồ chí minh trong việc 
nắm bắt, phản ánh tình hình thanh niên, nhất là nắm thông tin, 
dư luận xã hội trên các báo chí, mạng internet, các trang mạng 
xã hội.

c) Phối hợp tăng cường tuyên tuyền, giáo dục lý tưởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên 
không gian mạng; triển khai các cuộc vận động, chương trình 
tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trong 
thanh thiếu nhi; tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu nhi thực 
hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

d) bộ thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với trung 
ương đoàn thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan, 
báo chí, hệ thống thông tin cơ sở nhằm triển khai thực hiện 
hiệu quả chương trình “bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, 
sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

đ) Phối hợp thông tin, tuyên truyền nhằm cổ vũ, biểu dương, 
nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo của đoàn 
viên, thanh niên; cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức đoàn 
thực hiện công tác an sinh xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp; 
phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh.

e) Phối hợp trong công tác tuyên truyền các hội nghị, hội 
thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm hướng dẫn phương pháp 
nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu nhi đặc biệt là các phong 
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trào, chương trình lớn; tăng cường các hoạt động tuyên truyền 
về xây dựng xã hội học tập, dạy học từ xa qua internet và 
truyền hình cho các đoàn viên thanh niên.

g) Phối hợp trong việc phát hiện, xử lý các thông tin sai 
trái trên mạng theo quy định của pháp luật. trung ương đoàn 
có cơ chế gửi thông tin định kỳ hoặc đột xuất về các trường 
hợp đăng thông tin sai trái trên mạng, đăng thông tin gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến thanh thiếu nhi để bộ thông tin và truyền 
thông xử lý.

h) tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn về công tác thông tin, 
tuyên truyền và hội nhập quốc tế dành cho cán bộ chủ chốt 
của đoàn tncS hồ chí minh, hội Liên hiệp thanh niên Việt 
nam, hội Sinh viên Việt nam và các tổ chức thanh niên Việt 
nam.

i) hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, ngày kỷ 
niệm lớn của đoàn thông qua mạng lưới báo chí, phát thanh, 
truyền hình, thông tin cơ sở, mạng xã hội, mạng viễn thông.

2. Phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số

a) Phối hợp trong ban hành, thực hiện kế hoạch, chương 
trình và các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, xã, huyện, tỉnh 
từ trung ương tới địa phương trên cả 3 trụ cột: chính phủ số/
chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

b) Phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số thúc đẩy, hỗ 
trợ người dân, thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh 
doanh, khởi nghiệp thông qua nền tảng số (thương mại điện tử, 
logistics thông minh, du lịch thông minh, nông nghiệp thông 
minh,...), đặc biệt là người dân, thanh niên ở khu vực nông 
thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
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c) Phối hợp trong công tác triển khai chương trình hỗ trợ 
hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy 
phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các tỉnh, thành 
phố trên cả nước.

d) Phối hợp triển khai các chương trình, nhiệm vụ nâng 
cao năng lực số, kỹ năng số cho người dân: đào tạo, phổ biến 
các công nghệ mới, tuyên truyền cho người dân về chuyển đổi 
số, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến; hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng, sử dụng các 
công cụ tuyên truyền, kết nối trên các kênh mạng xã hội;

đ) Phối hợp trong việc thành lập tổ công nghệ số cộng 
đồng đến từng xã, thôn, tổ, đội và tập huấn, bồi dưỡng kiến 
thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các thành viên tổ công 
nghệ số cộng đồng. trong đó, đoàn thanh niên giữ vai trò nòng 
cốt, là lực lượng chủ lực. bí thư đoàn thanh niên cấp cơ sở là 
tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng. trung ương đoàn chỉ 
đạo các tổ chức đoàn chủ trì hoạt động của tổ công nghệ số 
cộng đồng. bộ thông tin và truyền thông chủ trì tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng.

e) hỗ trợ giám sát, thu thập, phân tích, cảnh báo về nguy 
cơ, mã độc, sự cố tấn công mạng đối với các hệ thống công 
nghệ thông tin của trung ương đoàn. hỗ trợ trung ương đoàn 
chuyển đổi iPv6 cho cơ quan nhà nước theo chương trình iPv6 
For gov giai đoạn 2021-2025. hỗ trợ trung ương đoàn xây 
dựng bảo tàng số ai về thanh niên Việt nam ứng dụng công 
nghệ bảo tàng hiện đại.

3. Phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực 
số cho thanh thiếu niên việt nam
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a) tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lực số cho thanh thiếu niên. 
trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương của đảng, 
chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số; sự quan 
trọng, cấp thiết của việc nâng cao năng lực số trong thanh thiếu 
niên; cung cấp thông tin về chuyển đổi số trên toàn cầu, các 
câu chuyện/ bài học kinh nghiệm/ mô hình chuyển đổi số thành 
công ở trong và ngoài nước, năng lực số của thanh thiếu niên 
trong nước và trên thế giới; thông tin, định hướng để thanh niên 
tham gia nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ số 
“make in Viet nam”; khuyến khích, huy động thanh niên tham 
gia phát triển các loại hình doanh nghiệp công nghệ số.

b) tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh 
thiếu niên như: triển khai các khóa học, tập huấn, đào tạo mở, 
các hội thi, giải thưởng, hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng, vận hành các ứng 
dụng, nền tảng hỗ trợ thanh niên tiếp cận kiến thức, kỹ năng số 
phục vụ cho đời sống, học tập và làm việc.

c) Vận động, quyên góp hỗ trợ máy tính, thiết bị thông 
minh, thiết bị kết nối internet..., các gói cước internet giá rẻ, 
miễn phí hỗ trợ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phục vụ học tập, làm việc 
trực tuyến.

d) xây dựng và triển khai bộ tài liệu về năng lực số cho cán 
bộ đoàn, hội và đoàn viên thanh niên (Khung năng lực số, bộ 
chỉ số) và phần mềm đánh giá năng lực số của thanh thiếu niên 
Việt nam. hỗ trợ các cấp bộ đoàn theo dõi, đánh giá năng lực 
số của đoàn viên, thanh thiếu niên. hàng năm công bố kết quả 
đánh giá năng lực số của thanh thiếu niên.
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đ) Phối hợp phát triển, thử nghiệm và áp dụng các sản 
phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh 
thiếu niên.

4. Phối hợp quản lý báo chí, xuất bản; thúc đẩy văn hóa 
đọc trong thanh thiếu nhi

a) Phối hợp công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước và hỗ trợ, 
tạo điều kiện đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền 
hình của đoàn tncS hồ chí minh đảm bảo hoạt động theo 
đúng tôn chỉ, mục đích, quy định của Luật báo chí.

b) Phối hợp, hỗ trợ tổ chức các giải báo chí do đoàn tncS 
hồ chí minh phát động và triển khai. Phối hợp, triển khai tổ 
chức giải báo chí viết về đoàn.

c) ưu tiên truyền thông, quảng bá về các đầu sách của các 
nhà xuất bản thuộc bộ thông tin và truyền thông và thuộc 
trung ương đoàn trên các phương tiện thông tin truyền thông 
và tại các hội nghị, hội thảo về sách trong nước và quốc tế.

d) Phối hợp thực hiện công tác bồi dưỡng, hướng dẫn 
chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; tuyên truyền 
phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực: báo in, báo điện 
tử; xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông 
tin điện tử; thông tin cơ sở; viễn thông và internet cho đội ngũ 
phóng viên báo đoàn và các cán bộ đoàn làm công tác tuyên 
giáo cấp trung ương, cấp tỉnh.

đ) tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các giải thưởng thúc 
đẩy văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách và xuất bản 
những cuốn sách có giá trị, hữu ích với thanh thiếu nhi.
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5. Phối hợp thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông

a) Phối hợp trong công tác tham mưu, thúc đẩy dịch vụ bưu 
chính phục vụ trong hệ thống đoàn. hỗ trợ các dịch vụ chuyển 
phát thư, hồ sơ, tài liệu trong nước và quốc tế; các dich vụ 
bảo hiểm; in ấn tài liệu, ấn phẩm, quà tặng; các dịch vụ truyền 
thông trên hệ thống bưu điện và các sản phẩm, dịch vụ khác 
khi có yêu cầu. hỗ trợ miễn cước đối với hàng cứu trợ ủng hộ 
đồng bào chịu thiên tai và trợ giá cước cho các sản phẩm khởi 
nghiệp của thanh niên và các hoạt động phối hợp khác trong 
lĩnh vực bưu chính.

b) bộ thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với trung 
ương đoàn tổ chức kêu gọi, vận động các nguồn đóng góp tự 
nguyện nhằm khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự 
cố qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (cổng 1400).

c) hướng dẫn, vận động 100% đoàn viên, thanh niên tại các 
cơ sở đoàn đăng ký và sử dụng địch vụ mobile money; đoàn 
viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn 
người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ mobile money để thúc 
đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử tại 
địa phương, tạo cơ hội cho tất cả mọi người đặc biệt là người 
dân tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ tài 
chính hiện đại và đơn giản, góp phần phát triển kinh tế số, xã 
hội số.

d) Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn và chia sẻ cơ 
sở dữ liệu liên quan đến mạng bưu chính, viễn thông phục vụ 
trong hệ thống đoàn.

đ) Phối hợp tuyên truyền, quảng bá cài đặt, sử dụng ứng 
dụng đo tốc độ truy cập internet Việt nam (i-Speed) để hỗ 
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trợ công tác quản lý, phát triển mạng internet Việt nam; Phối 
hợp tuyên truyền, ưu tiên sử dụng tên miền quốc gia Việt nam 
“.vn” cho các hoạt động của thanh niên Việt nam.

e) Phối hợp tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế do Liên minh 
bưu chính thế giới (uPu) phát động hàng năm.

6. Phối hợp nâng cao năng lực công dân toàn cầu và 
thúc đẩy hội nhập quốc tế

a) Phối hợp xây dựng, triển khai các hoạt động trong các tổ 
chức khu vực, quốc tế (như aSEan, unESco) và các đối tác 
song phương có nội dung nâng cao kiến thức, kỹ năng số và 
các nội dung khác thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 
cho đối tượng thanh thiếu niên.

b) Phối hợp tổ chức các hoạt động, cuộc thi nhằm thúc đẩy 
ngoại giao nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người 
Việt nam với thế giới.

iii. Phương thỨc Phối hỢP

1. xây dựng văn bản, chương trình, đề án liên quan

a) Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu khi có đề nghị.

b) trao đổi, phối hợp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc bằng 
văn bản đối với hồ sơ xây dựng các văn bản, chương trình, đề 
án khi có đề nghị.

c) giải đáp, hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật khi có 
đề nghị trong từng vụ việc cụ thể.

2. trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý

a) thực hiện trao đổi thông tin định kỳ hoặc đột xuất theo 
yêu cầu của công tác quản lý.
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b) thực hiện kết nối mạng trực tuyến, trao đổi thông tin 
theo hình thức điện tử qua các ứng dụng, hệ thống thông tin.

c) trao đổi thông tin trực tiếp giữa hai cơ quan bằng văn bản.

3. tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chính sách, pháp 
luật; đào tạo, hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật quản lý,...

iv. tổ chỨc thực hiện
1. giao cục tin học hóa và trung tâm Phát triển Khoa học, 

công nghệ và tài năng trẻ thuộc trung ương đoàn là bộ phận 
thường trực giúp lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông và 
trung ương đoàn xây dựng chương trình phối hợp hàng năm 
và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương 
trình phối hợp này.

2. các Vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc bộ thông tin và 
truyền thông; các ban, đơn vị thuộc trung ương đoàn có trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện chương 
trình phối hợp; chủ động phối hợp tham mưu nội dung chỉ đạo, tổ 
chức các hoạt động liên quan đến nội dung, đối tượng phụ trách.

3. Sở thông tin và truyền thông và tổ chức đoàn thanh 
niên cùng cấp triển khai ký kết chương trình phối hợp phù 
hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị; phối hợp hướng 
dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình tại địa 
phương, đơn vị. định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện 
trước ngày 15/12 về bộ thông tin và truyền thông và trung 
ương đoàn để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

4. bộ thông tin và truyền thông và trung ương đoàn tổ 
chức sơ kết hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện, kiểm điểm, 
rút kinh nghiệm, đề xuất kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo 
và tổ chức tổng kết chương trình phối hợp cho cả giai đoạn.
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5. hàng năm, hai cơ quan sẽ lựa chọn, giới thiệu các cá 
nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong triển khai công tác 
phối hợp để xét khen thưởng, tặng kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp thông tin và truyền thông” và kỷ niệm chương “Vì thế 
hệ trẻ” vào dịp chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành 
thông tin và truyền thông (28/8) và ngày thành lập đoàn 
tncS hồ chí minh (26/3).

v. hiệu Lực thi hành

1. chương trình phối hợp này được hai cơ quan thống nhất 
thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. trong quá trình triển khai chương trình phối hợp, đơn vị 
thường trực của hai cơ quan tổng hợp, đề xuất Lãnh đạo hai 
cơ quan bổ sung kịp thời nội dung chương trình phối hợp, phù 
hợp nhu cầu thực tiễn triển khai.

Nơi nhận:
- đ/c nguyễn trọng nghĩa - bí thư tW đảng, trưởng ban tuyên giáo tW (để 
báo cáo);
- đ/c bùi thị minh hoài, bí thư tW đảng, trưởng ban Dân vận tW (để báo cáo);
- ubnD các tỉnh/thành phố | trực thuộc tW;
- các Sở thông tin và truyền thông (để thiện);
- các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để thiện);
- các vụ, cục, đơn vị của bộ tttt (để 1/hiện);
- các ban, đơn vị của tW đoàn (đẻ t/hiện);
- Lưu: Vt, btttt, tWđtn.
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Kính gửi: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương

thực hiện Quyết định số 749/Qđ-ttg ngày 03/6/2020 
của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 
bộ thông tin và truyền thông đã đồng hành cùng các địa 
phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thực 
hiện chuyển đổi số.

thực tế triển khai thời gian vừa qua cho thấy, chuyển đổi số 
chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, 
người dân trở thành công dân số, có các hoạt động được đưa 
lên môi trường số. một số địa phương đã có những cách làm 
sáng tạo để giúp người dân chuyển đổi số, trong đó có sáng 
kiến thành lập “tổ công nghệ số cộng đồng”1

tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên 
truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa 
công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sông; người dân được 
tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ 
nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. trên cơ sở thực tế triển khai, 
bộ thông tin và truyền thông đã xây dựng hướng dẫn thí điểm 
triển khai tổ công nghệ số cộng đồng (gửi kèm theo).

cộng hòa xã hội chủ nghĨa việt nam
độc LậP - tự Do - hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

Bộ thông tin và truyền thông

Số:793 /btttt-thh
V/v hướng dẫn thí điểm triển khai

tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương

(1)Ví dụ, chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến: chuyển đổi số từ việc đặt công 
nghệ vào tay người dân, công nghệ vì cuộc sống - tổ công nghệ số cộng đồng ở 
Lạng Sơn. 
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bộ thông tin và truyền thông trân trọng đề nghị Quý địa 
phương tham khảo hướng dẫn và tìm hiểu, thí điểm triển khai 
sáng kiến này tại địa phương mình ngay trong năm 2022.

bộ thông tin và truyền thông sẽ thường xuyên cập nhật, tổ 
chức đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, cách làm hay 
của các địa phương2. chi tiết xin lên hệ ông đặng tùng anh, 
thư điện tử: dtanh@mic.gov.vn, điện thoại: 0919316869.

trân trọng./.

Nơi nhận:
- như trên
- bộ trưởng (để b/c);
- các thứ trưởng;
- Sở tt&tt các tỉnh, thành phố;
- Lưu: Vt, thh.

(2) thông tin được thường xuyên cập nhật tại địa chỉ: https://t63.mic.gov.vn/
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793/btttt-thh 05/03/2022 08:40:06

Phụ lục

hướng Dẫn thí điểm triển Khai
tổ công nghệ số cộng đồng

(Kèm theo Văn bản số 793/BTTTT-THH ngày 05/03⁄2022 
của Bộ Thông tin và Truyền thông)

i. mỤc đích, yêu cẦu

1. mục đích

chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm 
trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, 
thiết thực. chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được 
người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyền đổi số sẽ đi vào cuộc 
sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính phủ số, kinh tế số 
và xã hội số.

đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân 
thông qua tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi 
số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong 
sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân 
thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy 
động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay 
nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, 
phường, thị trấn, tổ, đội.
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2. yêu cầu

triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số đến từng 
ngõ ngách, gắn với cuộc sống của người dân. các nội dung 
phải phù hợp với đặc thù của địa phương; người dân được tiếp 
cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu 
cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

tùy theo đặc thù, mỗi thôn, bản, tổ dân phố có thể có 01 tổ 
công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công 
nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

ii. nhiệm vỤ tổ công nghệ số cộng đồng

thực hiện theo sự hướng dẫn, điều phối chung của Sở 
thông tin và truyền thông, huy động sự tham gia của các 
doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tại 
địa bàn trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, 
hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

tham gia hiệu quả vào mạng lưới công nghệ số cộng đồng 
trên phạm vi toàn quốc do bộ thông tin và truyền thông điều 
phối chung.

ii. cÁc hoạt động triển Khai

1. thành lập tổ công nghệ số cộng đồng

Khuyến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố 
chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận/huyện, thành phố/thị xã 
giao chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban 
hành Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. trong 
đó, mỗi thôn, bản, tổ dân phố có thể thành lập 01 tổ công 
nghệ số cộng đồng; mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có thể 
gồm trưởng thôn/bản, tổ trưởng tô dân phố và 02 nhân sự 
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(khuyến nghị 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.

2. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số 
cộng đồng

Sở thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với ủy ban 
nhân dân cấp huyện, các doanh nghiệp công nghệ số bồi dưỡng, 
tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính 
sách, pháp luật về chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài 
đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số (ví dụ: sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, sàn thương mại 
điện tử, thanh toán điện tử, nền tảng trợ lý ảo, sổ sức khỏe điện 
tử, các nền tảng công nghệ phòng chống dịch và các nội dung 
khác theo từng thời kỳ).

Phương thức triển khai: tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực 
tiếp, hoặc trực tuyến, bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên, nhiều 
lần để tổ công nghệ số cộng đồng thành thạo các bước cài đặt, 
hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về nền tảng số, 
công nghệ số để lan tỏa, hướng dẫn đến người dân.

3. triển khai hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng

a) tuyên truyền, hướng dẫn người dân

triển khai các nội dung để thực hiện nhiệm vụ được giao, 
cụ thể:

- thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối 
của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số 
đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, bản, khu phố.
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- Về chính quyền số: hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính 
quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.

- Về kinh tế số: hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 
người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương 
mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn”,...; mở tài khoản 
thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng 
số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian 
hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là 
cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách 
hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - 
xã hội của địa phương.

- Về xã hội số: hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử 
dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y 
tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch... thông qua 
các nền tảng số.

Phương thức triển khai: tổ công nghệ số cộng đồng 
nhận chỉ tiêu về triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm 
mẫu, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn lại cho cá nhân, hộ 
gia đình trong thôn, bản, tổ dân phố (ví dụ như: Mở gian 
hàng số, cài ứng dụng số sức khỏe điện tử, ứng dụng PC 
- COVID, ứng dụng phản ánh hiện trường, dịch vụ công, 
thông tin đất đai,...). tạo nhóm mạng xã hội Việt nam (ví 
dụ: lập nhóm Zalo, mocha, gapo hoặc các mạng xã hội Việt 
nam phổ biến khác) gồm tất cả các hộ gia đình/người dân 
trong thôn, bản, tổ dân phố để hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn 
thường xuyên.
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b) Báo cáo công tác triển khai

tổ công nghệ số cộng đồng cập nhật và gửi báo cáo định 
kỳ, thường xuyên qua mạng, sử dụng các nền tảng số Việt nam 
(ví dụ qua nhóm Zalo, mocha, gapo hoặc các nền tảng số Việt 
nam phổ biến khác) kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để chính 
quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo và xử lý kịp thời các khó khăn, 
vướng mắc.

4. công tác quản lý, điều hành tổ công nghệ số cộng đồng

tổ công nghệ số cộng đồng được quản lý dựa trên các nền 
tảng số Việt nam miễn phí và thông dụng như Zalo, mocha, 
gapo. mỗi xã, phường, thị trấn tạo một nhóm chung bao gồm 
lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ công nghệ số cộng 
đồng, lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng công nghệ 
thông tin - Sở thông tin và truyền thông và các doanh nghiệp 
tham gia triển khai. Sở thông tin và truyền thông sẽ trực tiếp 
tương tác, hướng dẫn hoạt động của tổ công nghệ số cộng 
đồng và các thành viên của tổ, cùng chia sẻ cách làm hay, các 
trường hợp điển hình.

iv. tổ chỨc thực hiện

1. ủy ban nhân dân các cấp

Khuyến nghị người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh, 
huyện, xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực 
hiện và chịu trách nhiệm trước cấp trên về chỉ tiêu, nhiệm 
vụ được giao đối với kết quả hoạt động của tổ công nghệ 
số cộng đồng nói riêng, công tác chuyển đổi số nói chung 
tại địa phương.
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2. sở thông tin và truyền thông

tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh, làm đầu mối 
quản lý, hướng dẫn, giao chỉ tiêu cho tổ công nghệ số cộng 
đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp 
cận, sử dụng các nền tảng số phục vụ phát triển chính quyền 
số, kinh tế số, xã hội số.

3. Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ số

huy động nguồn lực trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn, chuyển 
giao sử dụng cho tổ công nghệ số cộng đồng các bước cài đặt, 
hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho 
người dân.
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KẾ hoạch

về việc triển khai hoạt động 
tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương

căn cứ chương trình phối hợp số 35/ctr-btttt-tWđtn 
ngày 01/4/2022 giữa bộ thông tin và truyền thông và trung 
ương đoàn tncS hồ chí minh giai đoạn 2022 - 2026, trung 
ương đoàn và bộ thông tin và truyền thông thống nhất ban 
hành Kế hoạch triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các 
địa phương.

i. mỤc đích, yêu cẦu

1. mục đích

- tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên 
truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số một 
cách đơn giản, dễ hiểu, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu của 
đời sống xã hội, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân.

- Phát huy vai trò tiên phong của đoàn thanh niên trong việc 
tham gia thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính 
phủ số, kinh tế số và xã hội số.

2. yêu cầu

100% tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn/bản/tổ dân 
phố/khu phố thành lập được vận hành hiệu quả, phù hợp với 
điều kiện của địa phương.

cộng hòa xã hội chủ nghĨa việt nam
độc LậP - tự Do - hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

trung ương đoàn tncs hồ chí minh 
Bộ thông tin và truyền thông

Số: 557-Kh/tWđtn-btttt
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ii. nội Dung

1. thành lập và vận hành tổ công nghệ số cộng đồng

các tỉnh, thành đoàn phối hợp với Sở thông tin và 
truyền thông và chính quyền địa phương trong việc thành 
lập tổ công nghệ số cộng đồng phù hợp với điều kiện thực 
tế và theo kế hoạch được địa phương phê duyệt (khuyến 
khích mỗi thôn/bản/tổ dân phó/khu phố có 01 tổ công nghệ 
số cộng đồng).

Quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng do chủ 
tịch ubnD xã/phường/thị trấn ban hành. đoàn thanh niên 
là lực lượng nòng cốt. thành viên của tổ có tinh thần trách 
nhiệm, nhiệt tình, chấp nhận cái mới; có tư duy và 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.

2. tổ chức bồi dưỡng, tập huấn

tổ công nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn 
cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật 
về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, 
công nghệ số, kỹ năng số (ví dụ: sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến, mua bán trên sàn thương mại điện tử, thanh toán điện 
tử, sổ sức khỏe điện tử, trợ lý ảo, ...).

các lớp bồi dưỡng, tập huấn được diễn ra trực tiếp, hoặc 
trực tuyến, thường xuyên, nhiều lần để thành viên tổ công 
nghệ số cộng đồng nắm vững kiến thức, thành thạo các kỹ 
năng, có khả năng giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết các 
vấn đề cụ thể về công nghệ số cho người dân.
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3. nhiệm vụ của tổ công nghệ số cộng đồng

các nhiệm vụ của tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện 
theo sự hướng dẫn, điều phối chung của Sở thông tin và 
truyền thông. trong đó, tập trung các nội dung sau:

- hướng dẫn người dân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số.

- hướng dẫn người dân, hộ gia đình tham gia các sàn thương 
mại điện tử uy tín của các doanh nghiệp trong nước, các kỹ 
năng bán hàng qua sàn thương mại điện tử; kỹ năng thanh toán 
điện tử không dùng tiền mặt và các ứng dụng số khác phục 
vụ cho sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa 
phương.

- hướng dẫn người dân kỹ năng, sử dụng phần mềm bảo 
đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản; kỹ năng sử dụng 
mạng xã hội một cách văn minh, an toàn; nhận diện và phòng 
ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số.

- hướng dẫn người dân, hộ gia đình sử dụng các nền tảng 
số make in Việt nam khác phù hợp với đặc thù địa phương do 
địa phương lựa chọn.

- thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với đặc thù của địa 
phương và do địa phương quyết định theo yêu cầu thực tế.

4. chế độ làm việc, quản lý, điều hành

- tổ công nghệ số cộng đồng làm việc theo chế độ kiêm 
nhiệm. nhiệm vụ cụ thể của các tổ viên do tổ trưởng phân 
công. các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tập 
huấn, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho 
việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân và có thể được hỗ trợ kinh 
phí hoạt động (tùy theo tình hình địa phương).
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- tổ công nghệ số cộng đồng xây dựng kế hoạch, tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ 
đột xuất theo nhu cầu, đề nghị của người dân liên quan tới 
nhiệm vụ của tổ.

- định kỳ hoặc đột xuất, tổ trưởng triệu tập họp tổ để triển 
khai, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động của tổ; cung cấp cho 
đoàn cấp xã thông tin về kết quả tổ chức các hoạt động hướng 
dẫn, hỗ trợ; đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng, hiểu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng.

- tổ công nghệ số cộng đồng tạo nhóm các thành viên 
tổ, các đơn vị tham gia hỗ trợ triển khai; thành viên của tổ 
công nghệ số cộng đồng phải là thành viên trên kênh Zalo oa 
(chuyển đổi số quốc gia), đồng thời tham gia trên các nền tảng 
số Việt nam (như: Zalo, mocha, gapo, các nền tảng số Việt 
nam phổ biến khác) để nắm bắt thông tin, kịp thời hướng dẫn, 
chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay.

iii. tiẾn độ thực hiện

1. tháng 9/2022
- các tỉnh, thành đoàn phối hợp với chính quyền địa phương 

và Sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố chỉ đạo, 
hướng dẫn cấp huyện, cấp xã hoàn thành việc thành lập tổ 
công nghệ số cộng đồng tại các thôn/bản/tổ dân phố/khu phố.

- các tỉnh, thành đoàn tổng hợp, báo cáo trung ương đoàn 
kết quả thành lập tổ công nghệ số cộng đồng (qua trung tâm 
Phát triển Khoa học, công nghệ và tài năng trẻ).

2. từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022

- tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đoàn các 
tỉnh, thành phố và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.
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- các tổ công nghệ số cộng đồng đã được bồi dưỡng, tập 
huấn tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ của tổ.

- các tỉnh, thành đoàn tổng hợp, báo cáo trung ương đoàn 
kết quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng (qua trung 
tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và tài năng trẻ).

iv. tổ chỨc thực hiện

1. trung ương đoàn tncs hồ chí minh

- giao trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và tài 
năng trẻ là cơ quan thường trực ban chỉ đạo, có nhiệm vụ 
phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị 
có liên quan tham mưu, hướng triển khai Kế hoạch; phối hợp 
với bộ thông tin và truyền thông xây dựng chương trình bồi 
dưỡng, tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng; theo dõi, 
đôn đốc, hỗ trợ và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với ban 
bí thư trung ương đoàn và ban chỉ đạo.

- các ban, đơn vị trung ương đoàn phối hợp với trung 
tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và tài năng trẻ đôn đốc, 
hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn triển khai, báo cáo kết quả 
triển khai tổ công nghệ số cộng đồng; phát hiện, giới thiệu 
các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

- báo tiền phong, báo thanh niên, trung tâm truyền 
thông thanh thiếu nhi, Website trung ương đoàn đăng tải các 
tin, bài tuyên truyền kết quả hoạt động của tổ công nghệ số 
cộng đồng.

- ban bí thư trung ương đoàn xem xét khen thưởng đối 
với các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển 
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khai tổ công nghệ số cộng đồng; phê bình các đơn vị yếu kém 
trong triển khai nhiệm vụ.

2. Bộ thông tin và truyền thông

- chủ trì xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho tổ 
công nghệ số cộng đồng.

- chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ thông tin và truyền thông, 
Sở thông tin và truyền thông phối hợp với trung ương đoàn, 
các tỉnh, thành đoàn tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho 
cán bộ đoàn các tỉnh, thành phố và thành viên các tổ công 
nghệ số cộng đồng.

- hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch.

- giao cục tin học hóa là cơ quan thường trực tham mưu, 
báo cáo Lãnh đạo bộ các nội dung liên quan tới việc triển khai 
tổ công nghệ số cộng đồng.

3. sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương

tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh, làm đầu mối 
quản lý, hướng dẫn, giao chỉ tiêu cho tổ công nghệ số cộng 
đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp 
cận, sử dụng các nền tảng số phục vụ phát triển chính quyền 
số, kinh tế số và xã hội số.

4. các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ số

huy động nguồn lực trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn, chuyển 
giao sử dụng cho tổ công nghệ số cộng đồng các bước cài đặt, 
hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho 
người dân.
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5. các tỉnh, thành đoàn

- Phối hợp với Sở thông tin và truyền thông, chính quyền 
các địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc lĩnh vực công 
nghệ, bưu chính viễn thông, xây dựng, triển khai kế hoạch tại 
tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với trung tâm Phát triển Khoa học, công 
nghệ và tài năng trẻ, Sở thông tin và truyền thông tổ 
chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho thành 
viên tổ công nghệ số cộng đồng và đội ngũ cán bộ đoàn 
của tỉnh, thành phố.

- thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cấp bộ đoàn của 
tỉnh, thành phố triển khai hoạt động của tổ công nghệ số cộng 
đồng; kịp thời kiện toàn nhân sự tổ công nghệ số cộng đồng 
khi có sự thay đổi; phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tổ 
công nghệ số cộng đồng.

- tổng hợp, báo cáo trung ương đoàn kết quả triển khai 
năm 2022 (qua trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và 
tài năng trẻ):

+ báo cáo kết quả thành lập tổ công nghệ số cộng đồng 
trước ngày 15/9/2022.

+ báo cáo kết quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng 
đồng trước ngày 15/12/2022.

- định kỳ, hàng năm báo cáo trung ương đoàn kết quả hoạt 
động của tổ công nghệ số cộng đồng (trong báo cáo kết quả 
triển khai chương trình phối hợp giữa trung ương đoàn và bộ 
thông tin và truyền thông hàng năm).
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thông tin liên hệ: trung tâm Phát triển Khoa học, công 
nghệ và tài năng trẻ, số 7 xã đàn, quận đống đa, hà nội, 
điện thoại: (024) 3577 2353, Email: tainangviet.twd(@gmail.
com, Website: http://tainangviet.nn. 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo bộ tt&tt;
- ban bí thư tW đoàn;
- ubnD các tỉnh, tP;
- Sở tt&tt các tỉnh, tP;
- các ban, đơn vị tW đoàn;
- các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu: VttWđ, Vt bộ tt&tt.



nhà xuất Bản thanh niên
tầng 11, D29 Phạm Văn bạch, yên hòa, cầu giấy, hà nội

đt: (024) 2214 7815 * Website: nxbthanhnien.vn;
chi nhánh: 145 Pasteur, P.6, Q3, tP. hồ chí minh

điện thoại: (028) 39106963.

vai trò của thanh niên
tham gia tổ công nghệ số cộng đồng

và tuyên truyền chuyển đổi số
Tài liệu tập huấn

chịu trách nhiệm xuất bản: 
giám đốc - tổng biên tập: Lê thanh hà

biên tập: nguyễn tiến thăng
bìa & trình bày: an Khê

Liên kết xuất bản:
trung tâm truyền thông thanh thiếu nhi - 

trung ương đoàn

in 10.000 cuốn, khổ 14,5 x 20,5 cm, tại công ty cP in Sao Việt
9/40 ngụy như Kon tum, nhân chính, thanh xuân, hà nội.

Số xác nhận xb: 2727-2022/cxbiPh/19-90/tn,
theo Qđxb số 14tn/Qđ-nxbtn, ngày 05/8/2022.

in xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2022.
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