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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Quỳnh Phụ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày
15/4/2015 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng,
phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập
quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh
về việc Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Quỳnh Phụ
(BCĐ ), bao gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Tiến Quyền - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban.
2. Ông: Phạm Hồng Thái - PCT UBND huyện - Phó Trưởng ban TT.
3. Ông: Vũ Xuân Hùng - PCT TT UBND huyện - Phó Trưởng ban.
4. Ông: Nguyễn Văn Phát - PCT UBND huyện - Phó Trưởng ban.
5. Các Ủy viên BCĐ: Chánh Văn phòng HĐND & UBND; Trưởng phòng
Văn hóa và Thông tin; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Nội
vụ; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT;
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Lao động TB&XH; Trưởng
phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Tư pháp; Chánh Thanh tra;
Trưởng phòng Y tế; Trưởng Công an huyện; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân
sự huyện;
6. Thư ký BCĐ: Bà Phạm Thị Nhài - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo:
1. BCĐ có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND huyện chỉ đạo triển khai thực
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định
thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Xây dựng và thực hiện các
chương trình, kế hoạch, dự án về ứng dụng CNTT; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,
đôn đốc, đánh giá hoạt động của các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn
trong việc triển khai ứng dụng CNTT nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo an toàn thông tin
mạng để xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử huyện Quỳnh Phụ.
2. Trưởng BCĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ; phân công
nhiệm vụ cho các thành viên. Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm
nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng BCĐ.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực của BCĐ. Kinh phí
hoạt động của BCĐ do ngân sách huyện cấp theo dự toán hằng năm của Phòng
Văn hóa và Thông tin.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 2386/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện về việc thành lập
BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử huyện Quỳnh Phụ.
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông
tin 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;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- TT HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PVH&TT
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