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Số:           /QĐ-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

          Tuy Đức, ngày     tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo  

chuyển đổi số huyện Tuy Đức 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN TUY ĐỨC 

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 ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 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 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy 

Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; 

Căn cứ Quyết định 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU 

ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Tuy Đức; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 

163/TTr-VHTT ngày 12 tháng 9 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Tuy 

Đức (gọi tắt là Tổ giúp việc), gồm các thành viên như sau: 

1. Tổ trưởng: 

- Ông: Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Các Tổ phó: 

- Ông: Nguyễn Hữu Lực, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Ông: Huỳnh Văn Cho, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 
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- Ông: Phan Văn Hào, Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

3. Các Ủy viên:  

- Ông: Trần Vũ Định, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ông: Nguyễn Văn Trí, Cán bộ Đội Tham mưu tổng hợp Công an huyện; 

- Bà: Nguyễn Thu Thúy, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông: Đặng Văn Huyến, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Ông: Trần Xuân Hoàng, Nhân viên Văn thư bảo mật cơ quan Quân sự 

huyện; 

- Ông: Lê Công Tuấn, Chuyên viên phòng Tư pháp; 

- Bà: Trần Thị Như Ngọc, Kế toán phòng Nội vụ; 

- Bà: Phạm Thị Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Y tế; 

- Bà: Nguyễn Thị Hoa, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông: Lê Quốc Việt, Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Ông: Lê Đình Cường, Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Ông: Dương Minh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND.  

- Ông: Dương Hoàng Phúc, Giao dịch viên Bưu điện huyện; 

- Ông: Lê Văn Đức, Nhân viên Viettel Tuy Đức; 

- Ông: Hoàng Ngọc Linh, Giám đốc Quản lý địa bàn VNPT Tuy Đức; 

- Ông: Lương Quang Trung, chuyên viên kinh doanh VNPT. 

Điều 2. Nhiệm vụ, hoạt động của Tổ Giúp việc 

1. Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các tổ viên trong Tổ giúp việc và 

chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về hoạt động của 

Tổ giúp việc. 

2. Các Ủy viên của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ 

giúp Tổ trưởng đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chiến lược, chương 

trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về xây dựng, phát 

triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của huyện. 

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

phục vụ xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin 

mạng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế 

số, xã hội số. 

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 
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quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, phát triển đô thị 

thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. 

5. Trực tiếp làm việc và đề nghị các phòng, ban, ngành phối hợp cung 

cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

6. Định kỳ hàng quý, báo cáo Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các 

Ủy viên Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ 

giúp việc. 

7. Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và 

Tổ trưởng giao. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng, Ban, 

đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã; Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi 

số huyện Tuy Đức và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ chuyển đổi số huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ, CNTT(Đ). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Ngọc Ẩn 
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