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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
Ngày 28/4/2022, UBND huyện Như Thanh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ
đạo chuyển đổi số huyện Như Thanh. Dưới sự chủ trì Hội nghị của đồng chí
Lê Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND
huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; sự tham gia các thành
viên Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ
tịch UBND huyện Như Thanh.
Tại hội nghị, Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực đã
thông qua dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực
hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số
tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Như Thanh; Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ
đạo chuyển đổi số huyện Như Thanh.
Sau khi nghe dự thảo các văn bản và các ý kiến phát biểu của đại biểu
tham dự hội nghị. Thay mặt UBND huyện, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Ủy viên
Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ
đạo chuyển đổi số huyện, kết luận như sau:
1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin.
Chỉ trì tiếp thu ý kiến, xây dựng lại dự thảo “Quyết định Ban hành Kế
hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Như Thanh”, để gửi đến các thành
viên Ban Chỉ đạo đóng góp kiến.
Tiếp thu, tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên, hoàn thiện dự
thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo.
Trên chức năng nhiệm vụ của từng ngành góp ý kiến cụ thể vào dự thảo
Quyết định gửi về phòng Văn hóa và Thông tin chậm nhất vào ngày 6/5/2022.
Văn phòng HĐND & UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Lê
Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện tại Hội nghị Ban Chỉ đạo
chuyển đổi số để các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, 2 PCT UBND Huyện;
- Các đồng chí UV UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- BCH QS huyện, Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Sơn

