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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng 

Chính quyền điện tử xã Mỹ Thanh 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THANH 

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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử huyện Bạch Thông; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội  xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Mỹ 

Thanh thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ 

đạo) gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Trưởng ban: Chủ tịch UBND xã.   

2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Chủ tịch UBND xã. 

3. Các thành viên 

3.1. Thành viên Thường trực: Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách VHTT). 

3.2. Thành viên: 

- Công chức Văn phòng - Thống kê xã; 

- Công chức Tài chính - Kế toán xã; 

- Trưởng Công an xã; 

- Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường; 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

- Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách LĐXH). 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND xã, Chủ tịch UBND xã và giúp UBND, 

Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách 

tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng chuyển đổi số, 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 và xã thông minh; tạo thuận lợi cho việc tiếp cận cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn xã. 

2. Cho ý kiến về các chương trình, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, 

xây dựng phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xã thông minh thuộc 

thẩm quyền quyết định của UBND xã, Chủ tịch UBND xã. 

3. Giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng phát triển Chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số và xã thông minh. 

4. Giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo công tác ứng cứu sự cố mạng 

máy tính, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong phạm vi xã Mỹ Thanh. 

5. Tham mưu tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số và xã thông minh. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND xã, Chủ tịch UBND 

xã và cấp có thẩm quyền. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; Quyết định thành 

lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. 

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND xã trong 

việc ban hành các văn bản, hoạt động của Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ theo 

thẩm quyền được giao. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng 

các chế độ theo quy định hiện hành. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp theo chế độ 

hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

114/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND xã Mỹ Thanh về việc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Mỹ Thanh. 

Công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tài chính - Kế toán xã; các 

bên liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4; (t/hiện); 

- BCĐ Chuyển đổi số huyện Bạch Thông; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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