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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi số trên địa bàn phường 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TIẾN 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 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”; 

Căn cứ Nghị quyết 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 Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố 

Đồng Xoài 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; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng –Thống kê phường.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi số trên địa bàn phường 

Tiến Thành, gồm các ông (bà) có danh sau: 

01. Chủ tịch UBND phường  - Trưởng ban 

02. Phó Chủ tịch UBND phường (Phụ trách lĩnh vực VH-XH) - Phó ban TT 

03. Phó Chủ tịch UBND phường (Phụ trách lĩnh vực kinh tế) - Phó ban 

04. Trưởng Công an phường - Thành viên 

05. Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường - Thành viên 

06. Công chức Văn phòng - Thông kê phường - Thành viên 

07. Công chức Văn hóa - Xã hội phường  - Thành viên 

08. Công chức Tài chính - Kế toán phường - Thành viên 

09.  Công chức ĐC-XD-ĐT&MT phường - Thành viên 

10.  Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường - Thành viên 

11. Văn phòng Đảng ủy – HĐND phường - Thành viên 

12. Trưởng trạm y tế phường - Thành viên 

13. Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN trên địa bàn phường - Thành viên 

14. Trưởng khu phố trên địa bàn phường (8/8 khu phố) - Thành viên 

* Mời các ông/bà có chức danh sau tham gia thành viên: 
01. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Phó ban 
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02. Phó Chủ tịch HĐND phường  - Thành viên 

03. Chủ tịch UBMTTQVN phường - Thành viên 

04. Chủ tịch Hội LHPN phường - Thành viên 

05. Chủ tịch Hội ND phường - Thành viên 

06. Bí thư, Phó BT Đoàn TN phường - Thành viên 

07. Chủ tịch Hội CCB phường - Thành viên 

08. Chủ tịch Công đoàn phường - Thành viên 

Điều 2. Ban chỉ đạo phường có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị; ban ngành, đoàn thể của phường và các khu phố tổ chức thực hiện tốt 

công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện tốt các nhiệm vụ nội dung đã đề ra. 

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên Ban chỉ đạo làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban. Ban Chỉ 

đạo được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyển đổi số trên địa bàn 

phường; báo cáo kết quả hoạt động thường xuyên về TT Đảng ủy, HĐND và 

UBND phường. 

Điều 3. Văn phòng UBND phường, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 

chức danh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./ 
 

Nơi nhận:                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG       

- UBND thành phố;                                                           CHỦ TỊCH 

- Đảng ủy - HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Ủy viên UBND phường; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phường; 

- Chi bộ, BĐH 8 khu phố; 

- Cán bộ, công chức UBND phường; 

- Như Điều 3;                                                                                

- Lưu: VP.                                                                                       
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