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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh 

 
TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ MỸ THANH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương 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 178/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử xã Mỹ Thanh; 

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh 

(sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) gồm các thành viên sau: 

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thái Bắc , Công chức Văn hóa - Xã hội. 

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Văn Ba , Công chức Văn phòng - Thống kê. 

3. Các thành viên: 

- Bà Đinh Thị Mến , Công chức Văn phòng - Thống kê. 

- Ông: Nông Văn Thông, Phó trưởng Công an xã; 

- Bà: Nguyễn Thị Thương , Người làm công tác Đài Truyền thanh xã. 

- Mời Bà: Triệu Thị Va , Chủ tịch Hội LHPN xã; 

- Mời Bà: Nguyễn Thị Diễm, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã; 

- Mời Bà: Triệu Thị Lý, Phó Bí thư ĐTN - Chủ tịch Hội Khuyến học xã; 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ giúp việc 

1. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số về các phương án, 

giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thúc đẩy chính 

quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và xã thông minh; 

2. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phương án điều phối, theo dõi và kiểm tra tra 

việc thực hiện các chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp về 

xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và xã thông minh; 

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn thông tin mạng phục vụ 



 

 

xây dựng, phát triển chính quyền số,chuyển đổi số, kinh tế số, xã thông minh; 

4. Nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo; triển khai thực hiện việc sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, phát triển xã thông minh, đảm bảo an 

toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền số,chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; 

5. Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ 

cụ thể của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công. Tổ trưởng Tổ 

giúp việc điều hành toàn diện hoạt động của Tổ giúp việc. Chịu trách nhiệm trước 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo về việc tham mưu xây dựng chính quyền số, chuyển đổi 

số, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển xã thông minh; 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; 

7. Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện theo quy định hiện hành 

của Nhà nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê, các bên liên quan và các thành viên có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
Bản giấy: 
- Lưu: VT, BCĐ. 
Bản điện tử: 

- Như Điều 3 (p/h t/h); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- BCĐ Chuyển đổi số xã. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 
Đặng Quyết Chiến 
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