
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

Số: /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Trực, ngày tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động 

 Tổ công nghệ số cộng đồng của UBND huyện  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 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 Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện 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 văn bản số 665/STTTT-CNTT ngày 11/9/2022 và văn bản số 

669/STTTT-CNTT ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập nhóm quản lý, điều hành các Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại của UBND huyện gồm các thành viên sau: 

 (Có danh sách thành viên cụ thể theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của nhóm quản lý, điều hành các Tổ công 

nghệ số cộng đồng tại địa bàn huyện: 

1. Nhiệm vụ của nhóm quản lý, điều hành các Tổ công nghệ số cộng đồng 

tại địa bàn huyện: 

-  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, 

chính sách của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện 

tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. 
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- Giúp UBND huyện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây 

dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán điện tử, xã 

hội số trên địa bàn huyện. 

- Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ về: 

+ Về Chính quyền số (Hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa 

bàn huyện sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác 

với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn). 

+ Về Kinh tế số (Hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 

huyện các bước cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư 

duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền 

thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên nền tảng 

công nghệ (đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử “voso.vn”, 

“postmart.vn”,…; mở tài khoản thanh toán điện tử,…). 

+ Về Xã hội số (Hướng các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 

huyện cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y 

tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch… thông qua các nền tảng số). 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện. 

2. Chế độ làm việc 

a) Nhóm quản lý, điều hành các Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa bàn 

huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng Nhóm quản lý điều hành 

toàn diện các hoạt động của Nhóm; xây dựng kế hoạch, phân công thời gian và 

nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ phân công. 

b) Các Thành viên của Nhóm quản lý được tập huấn, hướng dẫn, trang bị 

các phương tiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao; được hưởng các 

chế độ theo quy định hiện hành. 

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

             - Chánh Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành 

viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

-  Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 



3 

 

Phụ lục kèm theo 

Danh sách Thành viên Tổ công nghệ cộng đồng UBND huyện Nam Trực 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày     /9/2022 của UBND huyện) 

STT Họ và tên Chức vụ 

Chức danh 

Tổ công 

nghệ cộng 

đồng 

Số điện thoại 

(Có kết nối 

zalo) 

1 Nguyễn Thế Lưu 
Trưởng phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện 

Trưởng 

nhóm 
0912763322 

2 Hoàng Xuân Tiền 
Phó Chánh Văn phòng HU-HĐND-

UBND huyện 

Phó Trưởng 

nhóm 
0919017368 

3 Ngô Thế Mạnh 
Phó phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện 

Phó Trưởng 

nhóm 
0912894347 

4 Vũ Trung Hiếu Phó phòng Nội Vụ huyện Thành viên 0912454193 

5 Nguyễn Văn Đường 
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao huyện 
Thành viên 0913746199 

6 Tống Văn Thuận Chủ tịch Hội nông dân huyện Thành viên 0943198880 

7 Lưu Thị Nhàn 
Chủ tịch Hội phụ liên hiệp nữ 

huyện 
Thành viên 0985232383 

8 Đặng Thị Thơm 
Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản 

HCM huyện 
Thành viên 0975894995 

9 Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Thành viên 0989892386 

10 Đinh Viết Quang Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh Thành viên 0912031628 

11 Đoàn Hữu Viện Chủ tịch UBND TT Nam Giang Thành viên 0914530579 

12 Phạm Quang Khải Chủ tịch UBND xã Nam Dương Thành viên 0917838385 

13 Tạ Quang Chinh Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn Thành viên 0912307077 

14 Nguyễn Văn Liêm Chủ tịch UBND xã Bình Minh Thành viên 0944590136 

15 Vũ Xuân Bách Chủ tịch UBND xã Nam Cường Thành viên 0972335078 

16 Nguyễn Tiến Giảng Chủ tịch UBND xã Nam Hải Thành viên 0945574003 

17 Đỗ Văn Tuyến Chủ tịch UBND xã Nam Thái Thành viên 0947139569 
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18 Đỗ Minh Thuyên Chủ tịch UBND xã Nam Tiến Thành viên 0947691761 

19 Đặng Tiến Dũng Chủ tịch UBND xã Nam Hồng Thành viên 0912728208 

20 Hoàng Ngọc Duy Chủ tịch UBND xã Nam Toàn Thành viên 0977627610 

21 Lê Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Hồng Quang Thành viên 0912208505 

22 Mai Văn Tấn Chủ tịch UBND xã Nam Hùng Thành viên 0916713367 

23 Nguyễn Trọng Nam Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Thành viên 0914911717 

24 Nguyễn Văn Hoàn Chủ tịch UBND xã Nam Lợi Thành viên 0947750069 

25 Phạm Văn Tính Chủ tịch UBND xã Nam Thanh Thành viên 0914411363 

26 Triệu Quốc Phong Chủ tịch UBND xã Nam Hoa Thành viên 0948655852 

27 Đoàn Hữu Khánh Chủ tịch UBND xã Điền Xá Thành viên 0988208879 

28 Đào Ngọc Dũng Chủ tịch UBND xã Nam Mỹ  Thành viên 0916072866 

29 Đỗ Văn Lạc Chủ tịch UBND xã Nam Thắng Thành viên 0912046442 
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