UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 2197 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng
Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 08 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay
đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc
thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa
Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Phó Trưởng ban: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Các ủy viên:
a) Giám đốc Sở Tài Chính;
b) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
c) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
d) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
đ) Giám đốc Sở Y tế;
e) Giám đốc Sở Tư pháp;
g) Giám đốc Sở Nội vụ;
h) Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường;
i) Giám đốc Sở Du lịch;
k) Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
l) Chủ tịch UBND thành phố Huế;
m) Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc.
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Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo
1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 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; tiếp cận và ứng dụng các thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0
tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
2. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các
cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng đến
Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.
3. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải
pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.
4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự
án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền
quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Các thành viên của Ban chỉ đạo là bộ phận thuộc Ban Điều hành để thực
hiện Đề án phát triển dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều phối, triển khai thành công Đề
án Phát triển dịch vụ Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. 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.
7. 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. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm
vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.
2. Trưởng ban Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
3. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu nơi cơ quan
công tác để điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.
4. Ban Chỉ đạo tổ chức họp ít nhất 01 quý/lần và định kỳ hàng quý báo cáo
kết quả hoạt động cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
5. Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Trưởng ban đặt tại Sở Thông tin và
Truyền thông do ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông- thành viên Ban chỉ đạo làm Tổ trưởng. Tổ trưởng có trách nhiệm tham
mưu danh sách thành viên Tổ công tác giúp việc trình Trưởng ban xem xét
quyết định.
6. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số
2451/QĐ-UBND ngày 21/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin và hết hiệu lực sau khi hoàn thành
nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ;
Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 5;
- UB Quốc gia về CPĐT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: DL, TH;
- Lưu: VT, NV, CN.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Email:
ubndtth@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 05.10.2018 09:01:36
+07:00

Phan Ngọc Thọ
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