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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Phúc Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC THÀNH 

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 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 động của 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 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND 
tỉnh Hải Dương về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin 
điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 665/STTTT-CNTT ngày 09/10/2015 của Sở Thông tin 
và Truyền thông Hải Dương về việc xây dựng Công thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND xã:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Phúc 
Thành  (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau đây:

*Trưởng ban: Ông Trần Văn Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

*Các phó trưởng ban:

1. Ông Mạc Văn Thắng:  Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, 
Trưởng khối Dân vận - Phó trưởng Ban;



2. Ông Đỗ Quang Đạo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Phó trưởng 
Ban.

*Các thành viên:

1. Ông Trần Văn Hùng - Công chức VHXH, Trưởng đài TT 

- Thành viên TT – Thư ký BCĐ
2. Bà: Phan Thị Hoa - Công chức Văn phòng HĐND&UBND  
3. Ông: Trần Văn Hồi - Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
4. Ông: Nguyễn Đình Toàn - Trưởng Công an xã
5. Bà: Trần Thị Hoa - Công chức VP Đảng ủy - Nội vụ 
6. Bà: Vũ Thị Hoa - Công chức Kế toán - Ngân sách 
7. Ông: Dương Thành Nam - Công chức Địa chính - Xây dựng 
8. Ông: Lê Văn Hưng - Công chức VHXH – LĐTBXH

* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

1. Ông Đỗ Mạnh Đàm   - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

2. Bà Trần Thị Luyện   - Chủ tịch Hội LHPN xã.

3. Ông Trần Đức Diến - Chủ tịch Hội CCB xã.

4. Ông Mạc Văn Trịnh - Bí thư Đoàn xã.

5. Ông Đỗ Văn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã về chủ 
trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển 
Chính quyền điện tử.

2. Giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các bộ phân chuyên môn 
liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển 
Chính quyền điện tử xã Phúc Thành .

3. Giúp UBND xã, Chủ tịch UBND xã điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp 
có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND xã, Chủ tịch 
UBND xã.



Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Công chức Văn hoá - Xã hội xã là thường trực, theo chức năng, nhiệm 
vụ, chịu trách nhiệm về những nội dung chuyên môn có liên quan đến các đề án, 
dự án và những nội dung tham mưu đề xuất về lĩnh vực công nghệ thông tin 
phục vụ trên địa bàn xã đảm bảo tiết kiệm, có tính hiệu quả, tránh chồng chéo, 
đúng quy định, đồng thời giúp tăng cường chỉ đạo điều phối công tác xây dựng 
phát triển Chính quyền điện tử; đảm bảo 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 theo đúng chế độ hiện hành.

BCĐ được sử dụng con dấu của UBND xã khi Trưởng ban, Phó trưởng 
ban ký các văn bản chỉ đạo và thực hiện.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà 
nước cấp (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Văn phòng HĐND&UBND xã, cán bộ, công chức, ban, ngành của xã 
có liên quan và các ông (bà) thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 căn cứ 
Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện, Phòng VHTT huyện;
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Huy
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