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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 324 /QĐ-SNV

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,
Chuyển đổi số và đô thị thông minh Sở Nội vụ
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 phê
chuẩn Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô
thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng
Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số
và đô thị thông minh Sở Nội vụ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trên cơ sở kiện
toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của Sở Nội vụ gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban:
Ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở
2. Các Phó Trưởng ban:
- Ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở;
- Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở;
3. Các thành viên:
- Ông Lê Phú Ánh, Chánh Văn phòng;
- Ông Hoàng Minh Trí, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức;
- Ông Trương Văn An, Chánh Thanh tra;
- Ông Nguyễn Viết Hà, Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và Công
tác thanh niên;
- Ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính;
- Ông Nguyễn Tất Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Ông Nguyễn Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Ban Tôn giáo;
- Ông Phan Đỗ Quốc Hùng, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng;
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- Ông Trần Như Đăng Tuyên, Phó Chánh Văn phòng;
- Ông Đỗ Khánh Minh, Chuyên viên Công nghệ thông tin.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở về các chủ trương, chiến lược, cơ
chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền
điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông
minh và những nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của Sở Nội vụ.
2. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chuyển đổi số của đơn vị.
3. Giúp Giám đốc Sở điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các đề án,
dự án, giải pháp chuyển đổi số liên thông trong ngành Nội vụ.
4. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm xây dựng, phát triển chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.
Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo
1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các hoạt
động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban
Chỉ đạo.
3. Ủy viên Ban chỉ đạo là Chánh Văn phòng Sở tham mưu Trưởng ban Ban
Chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, công nghệ thông tin, kế hoạch
giai đoạn 2021-2025.
4. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo
phân công của Trưởng ban.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban, chi cục và các cá nhân có tên
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Sở TT&TT;
- Lưu: VT, M.

GIÁM ĐỐC

Bạch Chơn Đông

