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         Vụ Bản, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số huyện Vụ Bản 
 

BAN CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN VỤ BẢN 
 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-UBND, ngày 18/11/2021 của UBND huyện Vụ 

Bản về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 15/4/2022 của UBND huyện về 

việc kiện toàn Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Vụ Bản; 

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-BCĐCĐS, ngày 18/4/2022 của Trưởng Ban chỉ 

đạo về Chuyển đổi số huyện Vụ Bản về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Vụ Bản; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin  tại Tờ trình số 114/TTr-

VHTT ngày 10/5/2022 về việc thành lập Đội ngũ nòng cốt về Chuyển đổi số huyện Vụ Bản. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số huyện Vụ Bản gồm các 

ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số huyện Vụ Bản. 

1. Tham mưu thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách 

hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số và đô thị thông minh tại cơ quan, đơn vị mình. 

2. Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong công tác truyền thông, tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý 

nghĩa của chuyển đổi số, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chuyển đổi số. 
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3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của huyện Vụ 

Bản giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:     
- Sở Thông tin và TT tỉnh Nam Định; 

- Thường trực Huyện ủy;                  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Các cơ quan, ngành thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đỗ Văn Kỳ 
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