
           ỦY BAN NHÂN DÂN 

              HUYỆN MỸ LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

            Số:          /QĐ-UBND 

 

            Mỹ Lộc, ngày         tháng   9   năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thí điểm 

dịch vụ đô thị thông minh huyện Mỹ Lộc 

 

                              ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12/7/2006; 

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 

2018-2025 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTT ngày 31/5/2019 của Bộ thông tin và 

Truyền thông về Ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh 

(phiên bản 1.0); 

Căn cứ Quyết định 446/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh 

tỉnh Nam Định; 

Căn cứ công văn 852-CV/HU ngày 24/2/2020 của Huyện Ủy Mỹ Lộc về 

việc vận hành thử nghiệm hệ thống Trung tâm điều hành thành phố thông minh 

tỉnh Nam Định; 

Xét tình hình thực tế của địa phương và đề nghị của Trưởng Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông 

minh huyện Mỹ Lộc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên 

sau: 

1. Trưởng Ban: Ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó Trưởng Ban:  
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- Ông Phạm Văn Bẩy, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin – Phó Trưởng 

ban Thường trực. 

- Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện; 

- Ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;  

- Bà Nguyễn Thị Huệ, Phụ trách Văn Phòng  HĐND- UBND huyện; 

3. Các Ủy viên: 

- Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc; 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh Thanh tra huyện; 

- Ông Trần Ngọc Ánh, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Y tế huyện; 

- Ông Nguyễn Văn Hoàn, Trưởng phòng Nội Vụ huyện; 

- Ông Đặng Văn Mịch, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNN huyện; 

- Ông Đặng Ngọc Nhiệm, Trưởng phòng TN&MT huyện; 

- Ông Trần Xuân Tình - Trưởng phòng GD&ĐT huyện; 

-  Bà Trần Thị Thúy Hường, Chi cục trưởng Chi cục thống kê Mỹ Lộc- Vụ Bản; 

- Ông Trần Việt Khoa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; 

- Ông Trần Cao Sơn, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp huyện; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó Trưởng phòng VH&TT huyện; 

- Ông Vũ Văn Hòa - Giám đốc Trung tâm Viễn Thông Mỹ Lộc; 

- Ông Trần Thanh Phương - Giám đốc VNPT Mỹ Lộc; 

- Bà Ngô Thị Huyền, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn huyện Mỹ Lộc. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

1. Tham mưu giúp cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai ứng 

dụng các dịch vụ đô thị thông minh huyện Mỹ Lộc trên cơ sở thực hiện các chỉ 

tiêu của từng ngành, lĩnh vực do các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quản lý. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả 

triển khai thí điểm dịch vụ thông minh huyện Mỹ Lộc; báo cáo định kỳ và phản 

ánh, để xuất kịp thời các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho UBND huyện theo 

quy định. 
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Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo 

1. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Ban 

chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên và thành lập Tổ giúp 

việc.  

2. Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND huyện, Phó Trưởng ban 

thường trực, các Phó trưởng ban và các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ 

quan mình. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, 

tham mưu cho Ban chỉ đạo và UBND huyện, có trách nhiệm bảo đảm các điều 

kiện làm việc và các nội dung khác có liên quan. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc do ngân sách 

huyện bảo đảm được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm 

của phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu  lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin, Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) 

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

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Như điều 4; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Phạm Văn Long 
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