
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  879/UBND-VHTT 

V/v chỉ đạo phát triển kinh tế 

số, nông nghiệp nông thôn, triển 

khai nền tảng “Công dân số - 

Xứ Lạng” và cài đặt tài khoản 

thanh toán điện tử MB Bank 

Tràng Định, ngày 14 tháng 6 năm 2022 

  

Kính gửi:    

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện 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 trên địa bàn huyện Tràng Định; Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 

16/3/2022 của UBND huyện Tràng Định về triển khai thực hiện 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 trên địa bàn huyện Tràng 

Định; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND huyện về triển 

khai phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Tràng Định 

năm 2022.  

Ngày 13/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Tập huấn trực 

tuyến triển khai nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” và hướng dẫn cài đặt tài 

khoản thanh toán điện tử MB Bank. Sau khi tập huấn, triển khai, huyện Tràng 

Định đạt tỷ lệ rất thấp so với chỉ tiêu UBND tỉnh đề ra. Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Tuyên truyền vận động 

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện cài 

đặt App Công dân số - Xứ Lạng và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB 

Bank, App người mua Voso hoặc Postmart. Các đơn vị sử dụng ứng dụng zalo 

trên điện thoại quét mã QR (có mã QR trong hướng dẫn gửi kèm) để tải App 

MB Bank sau đó thoát hết ứng dụng và quét lại mã QR lần thứ 2 rồi tiến hành 

đăng ký tài khoản. Trong quá trình đăng ký nhập mã người triển khai 

0772288456 tại bước 4 của App MB Bank (người trực tiếp triển khai và nhập 

báo cáo hàng ngày).  

Thời gian triển khai và hoàn thành từ nay đến trước ngày 30/6/2022. Sau 

khi cài đặt thành công, hàng ngày báo cáo số liệu về Phòng Văn hóa và Thông 

tin trước 16 giờ 00 để nhập báo cáo trên phần mềm điện tử. Thông tin báo cáo 

gồm (Họ và tên, số điện thoại, Số CMT/CCCD). 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông: Đa dạng hóa hình 

thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường thời 



 2 

lượng tuyên truyền cài đặt trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, hệ thống đài 

truyền thanh xã và thông tin lưu động... 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các đơn vị trường học 

vận động 100% giáo viên, nhân viên và học sinh từ đủ 15 tuổi trở lên có căn 

cước công dân thực hiện cài đặt App “Công dân số - Xứ Lạng” và cài đặt tài 

khoản thanh toán điện tử MB Bank, App người mua Voso hoặc Postmart. Đơn 

vị trường học nằm trên địa bàn xã nào thì triển khai dùng mã quét QR của xã đó 

và nhập mã người triển khai do xã chỉ định cung cấp.  

Thời gian triển khai và hoàn thành từ nay đến trước ngày 30/6/2022. Sau 

khi cài đặt thành công, hàng ngày báo cáo số liệu cài đặt về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo để tổng hợp gửi Phòng Văn hóa và Thông tin trước 16 giờ 00 để nhập 

báo cáo trên phần mềm điện tử. Thông tin báo cáo gồm (Họ và tên, số điện 

thoại, Số CMT/CCCD). 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn năm 

2022, căn cứ số lượng dân số của địa bàn giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Tổ công 

nghệ số cộng đồng đảm bảo đạt 70% dân số (đối tượng được quy định) cài đặt 

App “Công dân số - Xứ Lạng” và cài đặt tài khoản thanh toán điện tử MB Bank, 

App người mua Voso hoặc Postmart. Thời gian hoàn thành xây dựng Kế hoạch 

và gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

25/6/2022. 

- Chỉ đạo cán bộ đầu mối phụ trách kinh tế số, phân công nhiệm vụ Ban 

chỉ đạo kinh tế số của xã hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng người” để triển khai cài đặt và nhập báo cáo trên phần mềm 

Microsoft From (Trung tâm Công nghệ số tỉnh đã hướng dẫn và gửi đường link 

trực tiếp trên nhóm Zalo của Tổ CNSCĐ).  

- Chỉ đạo đầu mối phụ trách kinh tế số phối hợp với các đơn vị trường học 

trên địa bàn cung cấp mã QR của xã và phân công thành viên tổ công nghệ số 

triển khai phù hợp. Tổng hợp báo cáo từ Tổ công nghệ số cộng đồng báo cáo số 

liệu về Phòng Văn hóa và Thông tin trước 16 giờ 00 hàng ngày. 

- Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp cài đặt cho từng người dân 

và nhập số liệu báo cáo trên phần mềm Microsoft From (Trung tâm Công nghệ 

số tỉnh đã hướng dẫn và gửi đường link trực tiếp trên nhóm Zalo của Tổ 

CNSCĐ). Ghi chép lại kết quả, số lượng triển khai được báo cáo đầu mối phụ 

trách của xã để tổng hợp báo cáo và làm căn cứ để đối chiếu số liệu khi đối soát. 

- Thời gian triển khai từ nay đến hết tháng 12 năm 2022. 

- Việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế số là một trong những nội 

dung bình xét thi đua khen thưởng trong năm đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

5. Bưu điện huyện, Bưu chính Viettel huyện 

- Tiếp tục thúc đẩy, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình duy trì hoạt động 

cửa hàng số trên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn, langson.voso.vn; 
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tuyên truyền để các hộ gia đình đưa sản phẩm nông sản, hàng hóa lên sàn 

thương mại điện tử, phát triển cửa hàng số cho người bán và có trách nhiệm 

đóng gói, vận chuyển đơn hàng đến người mua đảm bảo thời gian và chất lượng 

dịch vụ đến tay người tiêu dùng. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn tổ công nghệ số cộng 

đồng thực hiện cài đặt và sử dụng App người mua Voso, Postmart đảm bảo đạt 

chỉ tiêu tại Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND huyện về 

triển khai phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Tràng 

Định năm 2022. Định kỳ thứ 6 hàng tuần báo cáo tiến độ triển khai về 

UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin, chuyên viên Nguyễn Văn 

Dũng - SĐT 0943.033.111) 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai liên hệ Phòng Văn 

hóa và Thông tin để cùng đưa ra giải pháp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; (t/h) 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh   

- Thường trực Huyện ủy                      BC;  

- Thường trực HĐND huyện 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, (VHTT). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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