
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

 

Số:        /QĐ-UBND 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

         Hải Hậu, ngày     tháng 5 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Hải Hậu 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU 

 
 

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 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 

định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin 

mạng quốc gia; 

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

bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”; 

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc 

kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện 

chuyển đổi số huyện Hải Hậu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 43/TTr-

VHTT ngày 16/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Hải 

Hậu. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Hải Hậu (sau đây gọi 

tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Trưởng ban: Ông Đỗ Hải Điền - Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bà Lưu Thị Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND huyện. 
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3. Phó Trưởng ban: Ông Lê Văn Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

4. Các thành viên: 

- Ông Phạm Văn Oánh - Trưởng Công an huyện; 

- Ông Vũ Thế Hưng- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch; 

- Ông Lưu Hồ An - Chánh Văn phòng HĐND và UBND; 

- Ông Lê Hồng Phong - Chánh Thanh tra huyện;  

- Ông Bùi Tiến Hùng - Trưởng phòng Tư pháp; 

- Ông Đoàn Tân Châu - Trưởng phòng Nội vụ; 

- Ông Trần Thị Lương - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Y tế; 

- Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Vũ Văn Triển- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Ông Trần Tân Dân - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Thủy Triều - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ông Phan Văn Quỳ - Giám đốc Trung tâm viễn thông huyện. 

Điều 2. Chức năng của Ban chỉ đạo  

Nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và giúp UBND, 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, phối hợp thực hiện các cơ chế, chính sách tạo môi 

trường pháp lý 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; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư trên địa bàn huyện Hải Hậu. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện phương 

hướng, giải pháp nhằm triển khai thực hiện cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình 

chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh tạo thuận lợi cho triển khai Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư tại Hải Hậu.  

Cho ý kiến về các chương trình, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án 

liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

2. Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, 

xã, thị trấn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi số; xây 

dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội 

số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chương trình, cơ chế, chính 

sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp liên quan có tính chất liên ngành về chuyển 

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

hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển 
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đổi số quốc gia trên địa bàn huyện; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên 

quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 

của huyện Hải Hậu. 

3. Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

các chương trình, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề tài, đề án, dự án, giải pháp có 

tính chất liên ngành về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính 

phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh trên địa bàn huyện.  

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm về chuyển đổi số; xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. 

4. Đảm nhiệm chức năng Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố, bảo đảm an 

toàn thông tin mạng trong phạm vi huyện Hải Hậu. 

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban 

chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo 

1. Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng 

ban Thường trực sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó Trưởng ban, thành viên 

khác sử dụng con dấu của cơ quan đang công tác. 

2. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công 

tác) do Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin làm Tổ trưởng và Tổ phó là Phó 

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện. Các Tổ viên của Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp phòng chuyên môn 

hoặc chuyên viên của các phòng, ban, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo được quy 

định tại Điều 1 Quyết định này và lãnh đạo một số doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, … trên địa bàn huyện. 

Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn để 

thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Phòng Văn hóa và Thông tin làm nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ đạo và Tổ 

công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ 

công tác. 

3. Tổ trưởng Tổ công tác trình Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác. Tổ trưởng Tổ công tác trình Phó Trưởng ban 

thường trực phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm 

và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí hàng năm 

từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho UBND huyện và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác. 
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Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, các 

cơ quan, đơn vị có 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; 

- Sở TT và TT tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;           (để B/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như điều 5; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
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