ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

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

/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số
tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBQGCPĐT ngày 21/10/2020 của Ủy ban
Quốc gia về Chính phủ điện tử về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban
Quốc gia về Chính phủ điện tử;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 25/TrSTTTT ngày 24/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi
số tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban: Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Phó Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Thông tin và
Truyền thông.
3. Ủy viên thường trực, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo: Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Các Ủy viên:
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc Công an tỉnh;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Nội vụ;
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giám đốc Sở Công Thương;
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- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ;
- Chủ tịch UBND thành phố Hội An;
- Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn;
- Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My;
- Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên;
- Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc;
- Chủ tịch UBND huyện Đông Giang;
- Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức;
- Chủ tịch UBND huyện Nam Giang;
- Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My;
- Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn;
- Chủ tịch UBND huyện Núi Thành;
- Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh;
- Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn;
- Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn;
- Chủ tịch UBND huyện Tây Giang;
- Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước;
- Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình;
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực công
nghệ thông tin;
- Giám đốc các đơn vị: Viễn thông Quảng Nam, Viettel Quảng Nam,
Mobifone Quảng Nam, Bưu điện tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến
lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử
hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh trong
các cơ quan nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và toàn xã hội.
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2. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành,
địa phương trong việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính
quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh nhằm đẩy mạnh tái cơ
cấu nền kinh tế của từng địa phương, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ
thông tin, phát triển kinh tế - xã hội.
3. Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án trọng
điểm về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều phối, kiểm tra,
đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính
chất liên ngành về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính
quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.
5. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số,
chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh và
cấp có thẩm quyền.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND
tỉnh; Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Thông tin và
Truyền thông trong điều hành, hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo;
ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
3. Ủy viên thường trực
- Kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo;
- Huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm
vụ được giao.
4. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo: theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, chịu trách
nhiệm thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển
đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh của ngành, đơn vị, địa phương mình.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ 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 do ngân sách tỉnh
đảm bảo và được bố trí trong dự toán hằng năm của Sở Thông tin và Truyền
thông và từ các nguồn hợp pháp khác.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 1285/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam.

4

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- UB Quốc gia về Chính phủ điện tử;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh

