
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VIỆT HỒNG

Số:          /QĐ-UBND

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

Việt Hồng, ngày     tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo 

xây dựng Chính quyền điện tử xã Việt Hồng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT HỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 
2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Thanh Hà  về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 
quyền điện tử huyện Thanh Hà;

Theo đề nghị của Cán bộ Văn hóa và Thông tin xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Việt Hồng 
thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Việt Hồng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ 
đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đình Sỹ Chủ tịch UBND xã Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đình Mười Phó Chủ tịch UBND xã P Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Đình Văn Cán bộ Văn hóa - xã hội. UVTT - Thư ký
4. Ông Bùi Hữu Phóng Công chức VP HĐND&UBND xã Ủy viên
5. Ông Nguyễn Xuân Đạt Trưởng Công an xã Ủy viên
6. Bà Phạm Thị Hà Công chức Tài chính - Kế toán Ủy viên
7. Ông Phạm Văn Giang CC VPTK làm công tác Đảng ủy NV Ủy viên
8. Bà Nguyễn Thị Mây Công chức Tư pháp - hộ tịch Ủy viên
9. Ông Trần Văn Hanh CC ĐC - NN - XD& Môi trường Ủy viên
10. Ông Nguyễn Đình Hùng CC LĐ - Thương binh và Xã hội Ủy viên
11. Bà Trần Thi Chi Hiệu Trưởng trường Trung học cơ sở Ủy viên
12. Bà Mạc Quang Sơn Hiệu Trưởng trường Tiểu học cơ sở Ủy viên



13. Bà Lê Thị Hải Hiệu Trưởng trường Mầm non Ủy viên
14. Bà Phạm Thị Hường Trưởng trạm Y tế xã Ủy viên
15. Bà Nguyễn Thị Hòe Phó Đài Truyền thanh Ủy viên
16. Bà Trương Thị Lương Nhân viên Đài truyền thanh Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo   
1. Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã về chủ 

trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số xã Việt Hồng, gắn 
kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử,
Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

2. Giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các cán bộ, công chức chuyên môn, 
ban, ngành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển 
Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

3. Giúp Ủy ban nhân dân xã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ 
trương, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên 
ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, 
xã hội số.

4. Cho ý kiến về các chủ trương, cơ chế, chính sách, dự án liên quan đến 
xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số 
thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND xã.

5. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, 
phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo
1. Ông Phạm Đình Sỹ - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo: Chỉ 

đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Ông Nguyễn Đình Mười - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo: Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết 
các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

3. Ông Nguyễn Đình Văn - Cán bộ Văn hóa và Thông tin - Ủy viên 
thường trực kiêm Thư ký: Chịu trách nhiệm trước UBND xã, Trưởng ban Chỉ 
đạo về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin phục 
vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung các cuộc 
họp của Ban Chỉ đạo, các cuộc làm việc của Trưởng Ban Chỉ đạo và thực hiện 
các nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

4. Các ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo 
phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo được phân công cụ thể trong Quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo; Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của 
UBND xã.

2. Cán bộ Văn hóa và Thông tin làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ 
đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.



3. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 
hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Văn phòng HĐND – 
UBND xã;  trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 
1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:  
- Như Điều 4;
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Lưu: . 

CHỦ TỊCH

 
 
   

Nguyễn Đình Sỹ
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