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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thiệu Hóa 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THIỆU HÓA 
  

 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 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

 Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của  Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

52/NQ-TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản việt Nam về một số chủ trương, chính sách chủ động tham 

gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

 Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; 

 Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện 

tử tỉnh Thanh Hóa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; 

 Theo đề nghị của phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 228/TTr-

VHTT ngày 24/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thiệu Hóa (sau đây 

gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các ông có tên sau đây:  

 I. Trưởng Ban Chỉ đạo 

 Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện. 

 II. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

 1. Ông Hoàng Trọng Cường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó 

Trưởng Ban Thường trực. 

 2. Ông Hoàng Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

 III. Ủy viên Ban Chỉ đạo 

 1. Ông Lê Đức Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy viên trực. 
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 2. Ông Huỳnh Thanh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 3. Ông Bùi Trung Hiếu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 4. Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp. 

 5. Ông Trịnh Đình Tùng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 6. Ông Lê Thế Ái, Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường. 

 7. Ông Ngô Xuân Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 8. Ông Hoàng Song Hà, Phó Trưởng phòng Nội vụ. 

 9. Ông Hoàng Hoài Nam, Phó Trưởng Công an huyện. 

 IV. Thư ký Ban Chỉ đạo 

 Ông Ngô Khắc Cường, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin. 

 Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 

 1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phương 

hướng, giải pháp nhằm chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách 

tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình 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; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư trên địa bàn huyện. 

 2. Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện  

 a) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng 

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

 b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án quan 

trọng có tính chất liên quan về xây dựng, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi 

số, kinh tế số và xã hội số. 

c) Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới 

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

3. Đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn huyện. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND huyện và Chủ 

tịch UBND huyện.  

5. Làm đầu mối liên hệ với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, 

Sở Thông tin và Truyền thông.  

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

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban 

chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng sử dụng con dấu của UBND huyện, các thành 
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viên khác sử dụng con dấu của đơn vị mình. 

2. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ giúp 

việc) đặt tại Phòng Văn hóa và Thông tin, do Trưởng phòngVăn hóa và Thông 

tin làm Tổ trưởng (Có Quyết định thành lập riêng). 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin làm nhiệm vụ Thường trực của Ban Chỉ 

đạo và Tổ giúp việc.  

4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt 

danh sách thành viên Tổ giúp việc, Lãnh đạo Tổ giúp việc, Kế hoạch hoạt động 

và Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc.  

5. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo cơ chế 

kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí trong 

dự toán ngân sách hàng năm trong sự nghiệp Văn hóa và Thông tin và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông có 

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 QĐ; 

- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa (B/cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (B/cáo); 

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (B/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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