
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v triển khai tập huấn về cài đặt ứng 

dụng (App) Công dân số Xứ Lạng và 

tạo tài khoản thanh toán điện tử cho 

Tổ Công nghệ số cộng đồng 

 

   

 

                                  Kính gửi:  

                                              - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                              - UBND các huyện, thành phố. 

 

 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; Công văn số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng 

đồng (Tổ CNSCĐ) tại các địa phương; Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 

28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; 

 Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, 

trong đó có xây dựng Tổ CNSCĐ là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi 

số từ tỉnh, huyện, xã đến thôn, bản và là lực lượng chủ công ở cơ sở thực hiện 

chỉ tiêu phát triển 70% dân số trên địa bàn (từ 15 tuổi trở lên) cài đặt, sử dụng 

ứng dụng (App) Công dân số Xứ Lạng, tài khoản thanh toán điện tử và App 

người mua của sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn hoặc 

langson.voso.vn. 

 Để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, đòi hỏi các thành viên của Tổ CNSCĐ 

phải nắm chắc được về kỹ năng tải, cài đặt các App; kỹ năng tổ chức, hướng 

dẫn, hỗ trợ người dân biết cài đặt, sử dụng App Công dân số Xứ Lạng, tài khoản 

thanh toán điện tử và cách thức báo cáo kết quả triển khai của Tổ CNSCĐ.  

 Nhằm phát huy vai trò hoạt động của các Tổ CNSCĐ, UBND tỉnh yêu 

cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển 

khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Chủ tịch UBND huyện, thành phố giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND 

cấp xã và các đơn vị trực thuộc có liên quan chỉ tiêu cài đặt và tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn kỹ năng tải, cài đặt App Công dân số Xứ Lạng, tạo tài khoản thanh 

toán điện tử và cách thức báo cáo kết quả triển khai cài đặt cho các Tổ CNSCĐ 

trên địa bàn; 

 Chủ tịch UBND cấp xã giao nhiệm vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh cấp xã (đã được Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn) 

chịu trách nhiệm tập huấn cho Tổ CNSCĐ trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu 
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100% thành viên Tổ CNSCĐ vượt qua bài kiểm tra cài đặt App Công dân số 

Xứ Lạng và tạo tài khoản thanh toán điện tử.  

 Sau khi tập huấn, Tổ CNSCĐ triển khai theo phương châm “Đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng người” để hướng dẫn Nhân dân ở từng thôn, khối phố cài 

đặt App Công dân số Xứ Lạng, App tài khoản thanh toán điện tử cho người dân 

từ 15 tuổi trở lên, bảo đảm mục tiêu từ 70% dân số trên địa bàn (từ 15 tuổi trở 

lên) cài đặt, sử dụng ứng dụng (App) Công dân số Xứ Lạng, tài khoản thanh 

toán điện tử và ứng dụng (App) người mua của sàn thương mại điện tử 

langson.postmart.vn hoặc langson.voso.vn. 

 Thời gian hoàn thành tổ chức tập huấn, kiểm tra đánh giá cho Tổ CNSCĐ 

từ 15/6/2022 đến trước ngày 25/6/2022. Kết quả thực hiện, UBND các huyện 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) về kết quả 

thực hiện trước ngày 26/6/2022. 

 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan thúc đẩy, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn cho Tổ CNSCĐ triển 

khai nhiệm vụ; huy động các nguồn lực xã hội để phân bổ cho Tổ CNSCĐ và 

các lực lượng khác để triển khai thực hiện.  

 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn; 

- VNPT Lạng Sơn; 

- Bưu điện tỉnh;  

- Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  HCQT, TTPVHCC, TTTHCB;  

- Lưu: VT, KGVX (HTHT). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Dương Xuân Huyên 
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