
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

THÀNH ỦY ĐỒNG XOÀI 

* 

Số            - QĐ/TU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Đồng Xoài, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Kiện toàn Ban Chỉ đạo; Tổ tư vấn; Tổ kiểm tra, giám sát; Tổ thư ký  

chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài 

----- 
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 

25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;  

- Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm 

kỳ 2020 – 2025; 

- Thực hiện Kết luận số 133- KL/TU, ngày 21/7/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy (phiên họp ngày 20/7/2022), 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, 

 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1.  

a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 

trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (sau đây viết là Nghị quyết số 04) gồm các 

đồng chí có chức danh sau:  

1. Đồng chí UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy: Trưởng ban.  

2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Phó Trưởng ban. 

3. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố: Phó Trưởng 

ban Thường trực. 

4. Đồng chí UVBTV Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố: Thành viên 

5. Đồng chí UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Trưởng phòng Nội 

vụ Thành phố: Thành viên. 

6. Đồng chí UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Giám đốc Trung 

tâm Chính trị thành phố: Thành viên. 

7. Đồng chí UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN thành phố: Thành viên. 

8. Đồng chí UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Thành viên. 

9. Đồng chí UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Thành viên. 
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10. Đồng chí UVBTV Thành ủy - Trưởng Công an thành phố: Thành viên. 

11. Đồng chí UVBTV Thành ủy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố: 

Thành viên. 

12. Đồng chí TUV - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Thành viên. 

13. Đồng chí TUV - Chánh Văn phòng Thành ủy: Thành viên. 

14. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND- UBND thành phố: Thành viên 

15. Đồng chí Chủ tịch UBND 08 xã, phường: Thành viên. 

* Mời tham gia Ban Chỉ đạo thành phố gồm các đồng chí có chức danh sau: 

1. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông: Thành viên. 

2. Đồng Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ: Thành viên. 

3. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên. 

b) Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

- Xây dựng kế hoạch, xác định nguồn kinh phí và thời gian thực hiện từng 

nhiệm vụ, để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị, Doanh nghiệp và Nhân dân. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thành ủy để hoạt động. 

Điều 2.  

a) Kiện toàn Tổ tư vấn chuyển đổi số gồm các đồng chí có chức danh sau: 

1. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố: Tổ trưởng. 

2. Đồng chí UVBTV Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND thành phố: Tổ phó. 

3. Đồng chí TUV – Phó Chủ tịch UBND thành phố: Thành viên. 

4. Đồng chí TUV - Trưởng Phòng VH-TT thành phố: Thành viên. 

5. Đồng chí TUV - Trưởng Phòng TC – KH thành phố: Thành viên. 

6. Đồng chí TUV - Trưởng phòng TN & MT thành phố: Thành viên. 

7. Đồng chí TUV - Bí thư Thành đoàn: Thành viên. 

8. Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế thành phố: Thành viên. 

9. Đồng chí Trưởng phòng LĐ- TB & XH thành phố: Thành viên. 

10. Đồng chí TUV - Trưởng phòng GD & ĐT thành phố: Thành viên. 

11. Đồng chí TUV - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố: Thành viên. 

12. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND – UBND thành phố: Thành viên. 

13. Đồng chí Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố: Thành viên. 

14. Đồng chí, Trưởng phòng Tư pháp thành phố: Thành viên. 

15. Đồng chí Giám đốc Xí nghiệp CTCC thành phố: Thành viên. 

16. Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú: 

Thành viên. 

17. Đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố: Thành viên. 
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18. Đồng chí Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố: Thành viên. 

19. Đồng chí Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố: Thành viên. 

20. Đồng chí Phó trưởng Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố: 

Thành viên. 

21. Đồng chí Chủ tịch UBND 08 xã, phường: Thành viên. 

* Mời tham gia Tổ tư vấn chuyển đổi số gồm các đồng chí có chức danh sau: 

1. Đồng chí Giám đốc VNPT Bình Phước: Thành viên.  

2. Đồng chí Chánh Văn UBND tỉnh: Thành viên. 

3. Đồng chí Giám đốc trung tâm CNTT  - Truyền thông - Sở Thông tin và 

truyền thông: Thành viên. 

4. Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm KHCN - Sở Khoa học - Công nghệ: 

Thành viên. 

5. Đồng chí Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, Công an tỉnh: Thành viên. 

b) Nhiệm vụ của Tổ tư vấn 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn 

thành phố trong việc chuyển đổi số; tập trung ưu tiên hướng dẫn các mô hình thí 

điểm nghị quyết đề ra. 

- Tư vấn cho Ban Chỉ đạo lựa chọn ngành, lĩnh vực doanh nghiệp, người 

dân cần thì ưu tiên chuyển đổi trước. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 về chuyển 

đổi số, trong đó xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện và những việc cụ thể đối 

với 03 nhóm nhiệm vụ trong Nghị quyết (nhóm 4 nhiệm vụ trọng tâm; nhóm 9 lĩnh 

vực ưu tiên chuyển đổi số; nhóm 5 mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện). 

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ hàng ngày cho Ban Chỉ đạo (qua Tổ thư ký).  

- Được mời các chuyên gia có chuyên môn hỗ trợ Tổ trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ.  

- Tổ trưởng, Tổ phó được sử dụng con dấu của UBND thành phố để hoạt 

động. 

Điều 3. 

a) Kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát chuyển đổi số gồm các đồng chí có 

chức danh sau: 

1. Đồng chí UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Tổ trưởng. 

2. Đồng chí UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Giám đốc Trung 

tâm Chính trị thành phố: Phó ban. 

3. Đồng chí UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN thành phố: Thành viên. 

4. Đồng chí TUV - Chánh Văn phòng Thành ủy: Thành viên. 

5. Đồng chí Phó trưởng Phòng VH-TT thành phố: Thành viên. 
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6. Đồng chí Chuyên viên VP Thành ủy phụ trách CNTT: Thành viên. 

b) Nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, giám sát 

- Kiểm tra hàng tuần việc số hóa văn bản của các cơ quan nhà nước từ thành 

phố đến xã, phường; số hóa các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. 

- Báo cáo Ban Chỉ đạo những tổ chức, cá nhân không tác nghiệp trên môi 

trường mạng, văn bản phát hành không ký số. 

Điều 4.  

a) Kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, gồm các 

đồng chí có chức danh sau: 

1. Đồng chí TUV - Chánh Văn phòng Thành ủy: Tổ trưởng. 

2. Đồng chí Phó Chánh VP HĐND và UBND thành phố: Thành viên. 

3. Đồng chí Chuyên viên VP Thành ủy phụ trách CNTT: Thành viên. 

4. Đồng chí Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố phụ trách 

CNTT: Thành viên. 

b. Nhiệm vụ của Tổ thư ký:  

Giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch 

hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu soạn thảo văn bản trình Trưởng ban Chỉ 

đạo để báo cáo Ban Chỉ đạo thông qua, ban hành. Ghi biên bản các phiên họp và 

kết luận của Ban Chỉ đạo. 

Điều 5. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố làm cơ quan Thường 

trực của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phân 

công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Chương trình, Kế hoạch triển khai thực 

hiện, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy. 

Điều 6. Các đồng chí có chức danh tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4; các 

cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức là thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ tư vấn, Tổ 

Kiểm tra, giám sát; Tổ thư ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 353- 

QĐ/TU, ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

 
Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ   

- Thường trực Tỉnh ủy, BÍ THƯ 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các đ/c Thành ủy viên,   

- Như điều 6,  

- Đảng ủy các xã, phường,  

- Các ban ngành, đoàn thể thành phố,  

- Lưu Văn phòng Thành ủy.                   

  
                                                           Hà Anh Dũng
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