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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số huyện Như Thanh
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN NHƯ THANH
Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử
tỉnh Thanh Hóa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh ban
hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày
10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm
2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-BCĐ ngày 04/4/2022 của UBND huyện Như
Thanh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Như Thanh;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
huyện Như Thanh, cụ thể như sau:
1. Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban
- Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm
trước UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện
Như Thanh.
- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các thành viên của Ban Chỉ đạo, giữa Ban
Chỉ đạo với các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để thực hiện
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; ký ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động của
Ban Chỉ đạo và các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

- Triệu tập, chủ trì hoặc giao cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo
chủ trì các cuộc họp thường kỳ, bất thường và mở rộng, các hội nghị triển khai các
hoạt động của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo giải quyết công việc của Trưởng ban khi cần
thiết.
- Chỉ đạo việc xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các ủy viên Ban Chỉ
đạo.
2. Bà Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban Thường
trực.
- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị
triển khai công tác của Ban Chỉ đạo, ký ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo khi
được Trưởng ban giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được
giao.
- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo,
báo cáo Trưởng ban phê duyệt để thực hiện; chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức các
cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo; thực hiện công tác báo cáo, đề xuất,
kiến nghị của Ban Chỉ đạo, trình UBND huyện và Sở Thông tin và Truyền thông.
- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo kế
hoạch đã được Trưởng ban thông qua; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu
của Trưởng ban về kết quả triển khai kế hoạch; chỉ đạo thực hiện các chương trình,
kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được ban hành theo sự phân công của
Trưởng Ban Chỉ đạo.
- Chỉ đạo việc kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phối hợp
giữa các phòng, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên
quan trong việc triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.
3. Ông Đinh Xuân Thắng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Phó
Trưởng ban
- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện
chuyển đổi số của các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện; trực tiếp xử lý, giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn
của Ban Chỉ đạo có liên quan đến hoạt động chuyển đổi số.
- Chuẩn bị các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác, nội dung các phiên
họp, buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.
- Tham mưu, đề xuất với Trưởng ban về kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng
năm của Ban Chỉ đạo.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động về chuyển đổi số của ngành Văn hóa
và Thông tin, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa
bàn huyện và xã Xuân Du, Xuân Khang.
4. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng kinh tế - Hạ tầng - Ủy viên
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
lĩnh quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện và phụ trách xã Xuân
Phúc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
5. Ông Đỗ Thanh Minh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên.
- Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách về tài
chính, ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn
huyện.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
tronh lĩnh vực của ngành tài chính, phát triển doanh nghiệp số, phát triển kinh tế số
và phụ trách các cơ quan Hội Doanh nghiệp huyện và xã Yên Thọ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
6. Ông Lương Hồng Sỹ, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông
thôn - Ủy viên.
- Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp về phát triển, ứng dụng
CNTT trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy sản, xây dựng
nông thôn mới và đưa thông tin về cơ sở.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và xã Xuân Thái.
7. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên
- Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp về tuyển dụng, sử dụng và
chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công chức, viên chức đảm bảo hoạt động chuyển
đổi số trên địa bàn.
- Giúp Trưởng ban phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo chuyển đổi số với
Ban chỉ đạo cải cách hành chính của huyện.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính trên địa bàn và phụ trách xã Phú Nhuận.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
8. Bà Lê Thúy Lan, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Ủy viên
- Tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp về lĩnh vực Giáo dục và Đào
tạo trên địa bàn huyện.

- Tham mưu, đề xuất các ý kiến liên quan đến hoạt động chuyển đổi số trong
các Trường học trên địa bàn huyện.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và phụ trách xã Mậu Lâm, Thị trấn Bến Sung.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
9. Ông Đặng Hồng Sơn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND - Ủy viên.
- Tham gia đề xuất với trưởng ban về các cuộc họp Ban Chỉ đạo và nội dung
họp khi cần thiết.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
của văn phòng HĐND-UBND, cơ sở hạ tầng CNTT trong cơ quan UBND huyện
và phụ trách xã Thanh Kỳ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
10. Ông Lê Huy Chung, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy
viên
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường trên địa bàn huyện và phụ trách xã Hải
Long, Phượng Nghi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
11. Ông Vũ Đức Dũng, Phó Chánh Văn Phòng HĐND - UBND - Ủy viên
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
lĩnh vực Y tế, Bộ phận một cửa và phụ trách cơ quan Bệnh viện Đa Khoa, Trung
tâm Y tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
12. Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
lĩnh vực tư pháp, hộ tịch trên địa bàn huyện và phụ trách cơ quan Viện kiểm sát,
Tòa án Nhân dân huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
13. Ông Trương Thanh Tĩnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội - Ủy viên.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
lĩnh vực lao động - Thương binh xã hội trên địa bàn và phụ trách, cơ quan Bảo
hiểm xã hội và xã Cán Khê.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
14. Ông Trương Văn Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện - Ủy viên

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số
trong lĩnh vực của ngành Công an quản lý trên địa bàn huyện và phụ trách xã
Thanh Tân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND; các ủy viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
huyện Như Thanh, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như điều 2 QĐ;

- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VH&TT.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đặng Tiến Dũng

