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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ Công tác giúp việc  

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Đồng Xoài 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

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 Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố 

về Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, lãnh đạo 360 

độ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 

2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND thành phố 

về Chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 2022 (bổ sung nội 

dung theo Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh); 

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 về việc kiện toàn 

và đổi tên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cải cách thủ tục hành chính, Ứng dụng và 

phát triển Công nghệ thông tin, Xây dựng thành phố thông minh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số 

thành phố Đồng Xoài (Tổ Công tác), gồm: 

1. Tổ trưởng: Bà Hoàng Thúy Vũ - Chánh Văn phòng HĐND&UBND. 

2. Tổ phó: Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác Cải cách hành 

chính, chuyển đổi số. 

3. Các thành viên: 

- Ông Trần Ngọc Tuấn - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND. 

- Ông Đỗ Văn Dũng - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND. 

- Ông Võ Hoàng Đương - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND. 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Liên - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND. 
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- Ông Trịnh Văn Long - Chuyên viên Văn phòng Thành ủy. 

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Chuyên viên phòng TC-KH thành phố.  

- Bà Nguyễn Khánh Ngọc - Chuyên viên phòng VH&TT thành phố. 

- Bà Trần A Nhi - Chuyên viên phòng GD&ĐT thành phố. 

- Ông Hoàng Cao Hùng - Chuyên viên phòng Kinh tế. 

- Bà Nguyễn Thị Hà - Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố. 

- Ông Mai Giang Hải - Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH thành phố. 

- Bà Văn Thị Thủy - Chuyên viên phòng QLĐT thành phố. 

- Ông Phạm Văn Đức - Chuyên viên phòng TN&MT thành phố.  

- Ông Trương Văn Phương – Trung tâm Phát triển Quỹ đất. 

- Ông Nguyễn Quốc Tiệp - Cán bộ Đội Tổng hợp Công an thành phố. 

- Bà Vũ Thị Phượng Liên – Trưởng bộ phận Hành chính tổng hợp 

CNVPĐKĐĐ thành phố 

- Ông Huỳnh Quang Phúc - Phó Đội trưởng Chi cục Thuế Khu vực 

Đồng Xoài - Đồng Phú. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh - Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố. 

- Ông Trần Mạnh Linh - Chuyên viên Thanh tra thành phố. 

- Bà Vũ Thu Phương - Chuyên viên Chi cục Thống kê Khu vực Đồng 

Xoài - Đồng Phú 

- Bà Thạch Thị Thanh Vân - Nhân viên Xí nghiệp CT-CC thành phố. 

- Ông Phan Bùi Thạch - Nhân viên Ban QLCDA thành phố. 

- Bà Trần Thị Mỹ Trâm - Viên chức Trung tâm Y tế thành phố. 

- Ông Lê Văn Nghiêm - Viên chức Đài TT&TH thành phố. 

- Các ông/bà công chức Văn phòng-Thống kê phường-xã. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Công tác 

1. Nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố (Ban 

Chỉ đạo) về các chủ trương, cơ chế, chính sách, chủ trương, dự án, kế hoạch... 

xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông 

minh hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. 

2. Tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải 

pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị 

thông minh; giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, dịch vụ 

đô thị thông minh. 
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3. Tham gia góp ý, xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, chương 

trình, dự án, kế hoạch...liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của 

Chủ tịch UBND thành phố. 

4. Tổ Công tác là bộ phận tham mưu trực tiếp cho Ban Chỉ đạo; chịu 

trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, chương trình làm việc phục vụ các 

phiên họp, hội nghị do Ban Chỉ đạo chủ trì; ghi chép biên bản, dự thảo thông 

báo kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo. 

5. Tổ Công tác có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất; theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị và tổng hợp báo cáo các chiến dịch cao điểm, tham mưu Ban Chỉ 

đạo Chuyển đổi số thành phố báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Thành ủy.  

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Chế độ làm việc Tổ Công tác 

1. Các thành viên Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Tổ trưởng Tổ Công tác điều hành hoạt động của Tổ và chịu trách 

nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về việc tham mưu xây dựng, phát triển Chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh. 

3. Các thành viên chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổ trưởng các nội 

dung về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, các dịch vụ đô 

thị thông minh trên địa bàn thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng Phòng Nội vụ; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

phường-xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này, kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Thành ủy; 

- CT, các PCT UBND TP;    

- Như Điều 4;                   

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT. 

 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-06-09T08:37:10+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Thúy Vũ<hoangthuyvu.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2022-06-09T14:47:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Nguyễn Minh Bình<Nguyenminhbinh.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-09T15:19:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài<ubnd.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-09T15:19:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài<ubnd.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-09T15:19:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài<ubnd.tpdx@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




