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QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng 

và phát triển Chính quyền điện tử xã Tân Việt

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành độngcủa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ  thông tin đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-UBND, ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân 
Tỉnh Hải Dương về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải 
Dương;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa Thông tin – Thể dục Thể thao xã, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và phát 
triển Chính quyền điện tử xã Tân Việt (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà 
có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Trọng Long - Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Duyên - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban;
3. Ông Phạm Văn Ngân - Công chức VHTT - TDTT - Ủy viên Thường trực;
4. Bà Phạm Thị Duyên - Công chức Văn phòng - Thống kê xã - Ủy viên;
5. Ông Phạm Việt Hùng - Trưởng Công an xã - Ủy viên;
6. Bà Tạ Thị Mai Linh - Công chức Tài chính - Kế toán xã - Ủy viên;
7. Bà Đỗ Thị Hồng - Công chức Văn phòng - Đảng ủy& Nội vụ - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Đức Hậu - Công chức Địa chính - Xây dựng - Ủy viên;
9. Ông Phạm Xuân Tư – Công chức Tư pháp – Hộ tịch - Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Thị  Nguyệt  - Công chức Địa chính NN - XD NTM& GTTL - Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Chính Quế - Công chức LĐ-TB và Xã hội - Ủy viên;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 



1. Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, cơ chế, chính sách 
tạo môi trường pháp lý thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và phát triển 
Chính quyền điện tử.

2. Giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các công chức chuyên môn thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng và phát triển Chính 
quyền điện tử.

3. Tham mưu các chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến ứng dụng công 
nghệ thông tin xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định 
của UBND xã và Chủ tịch UBND xã.

4. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng 
công nghệ thông tin xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử xã; báo cáo định kỳ và 
phản ánh đề xuất kịp thời các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân xã, Chủ 
tịch UBND xã. 

5. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong ứng 
dụng công nghệ thông tin xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử lên các cấp có 
thẩm quyền.

6. Trưởng ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban.

7. Thực hiện các nhiệm vu khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã, chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Công chức văn hóa thông tin- TDTT- Ủy viên TT theo chức năng, nhiệm vụ: 

Chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn, tham mưu, đề xuất về lĩnh vực công nghệ 
thông tin phục vụ chính quyền điện tử trên địa bàn xã bảo đảm hiệu quả tiết kiệm, đúng 
quy định, giúp BCĐ điều phối công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, bảo 
đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo theo Quy định.

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

3. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã để phục vụ nhiệm vụ của 
Ban chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Công chức Văn phòng – Thống kê và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;
- Thường trực Đảng ủy – HĐND xã (để b/c);
- Thành viên BCĐ;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

 
 
   

Nguyễn Trọng Long
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