
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Tâm Thắng 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂM THẮNG 

 

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 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt “ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc kiện toàn BCĐ chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông ; 

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng tỉnh Đắk Nông năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 17/2/2022 của BTV Huyện ủy về 

việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy Đăk Nông về 

chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH – UBND  ngày 9/6/2021 của UBND huyện Cư 

Jut về việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cư Jut; 

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã Tâm Thắng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Tâm Thắng gồm những 

thành viên sau: 

1. Trưởng ban chỉ đạo: Đc Trần Thế Quang – BTĐU - Chủ tịch UBND xã. 

2. Các phó trưởng ban: 

- Đc Vũ Sinh Quyết - PCT UBND xã làm Phó trưởng Ban thường trực; 
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- Đc Nguyễn Sỹ Ánh - PCT UBND xã; 

- Đc Đặng Huy Toàn - Phó bí thư Đảng ủy xã. 

3. Các thành viên ban chỉ đạo: 

- Đc Nay Y Tiến – Trưởng Công an xã; 

- Đc Hà Văn Giang - Trưởng BCHQS xã; 

- Đc Trần Thanh Hương – CC Văn phòng Tk xã; 

- Đc Hoàng Văn Thọ - CC Tư pháp xã; 

- Đc Bùi Thị Lan – CC LĐTBXH xã; 

- Đc Trần Mạnh Trường – CC Văn hóa xã; 

- Đc Cao Thị Cửu – CC Kế toán xã; 

- Đc Vũ Thị Thúy Dung – CC  Địa chính xã; 

- Đc Cao Đắc Chí – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã; 

- Đc Đỗ Lần – Chủ tịch Hội Nông dân xã; 

- Đc Nguyễn Văn Thìn – BT Đoàn xã; 

- Đc Nguyễn Thị Lĩnh – CT Hội Phụ nữ xã; 

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của BCĐ: 

Giúp UBND xã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền 

điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh cũng 

như điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ 

chế chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn xã. 

Tổ chức chỉ đạo, thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 

của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn BCĐ chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông; 

Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 17/2/2022 của BTV Huyện ủy về việc thực hiện Nghị 

quyết số 09-NQ/TU ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy Đăk Nông về chuyển đổi số tỉnh 

Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của BCĐ 

Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm ban hành quy chế hoạt động của BCĐ, 

phân công nhiệm vụ đối với Phó trưởng ban và các thành viên. 

Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND xã để điều hành công việc. 

Văn phòng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. 



Điều 4. Quyết định này thay cho Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 

30/6/2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND & UBND và các phòng ban, đoàn thể, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- CBCC xã; 

- Lưu: VP. 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          CHỦ TỊCH 

 

            Trần Thế Quang        
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