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QUYẾT ĐỊNH
Kiện Toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Lê Ninh

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ 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; Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-
TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử; Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-UBND, ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải 
Dương; Quyết định số 142/QĐ-UBND, ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã 
Kinh Môn về việc kiện  toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Kinh 
Môn:

Xét đề nghị của Văn phòng HDND – UBND, Công chức Văn hóa – Xã hội:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện Toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Lê Ninh, gồm 
các ông, bà:

1. Trưởng ban: Ông Trần Trung Kiên – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã;
2. Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã;
3. Ủy viên thường trực: Ông: Lương Văn Đoàn – Công chức Văn hóa – xã hội.
4. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Công an;
- Ông Ninh Minh Dương - Công chức Văn phòng – Thống kê; 
- Bà Nguyễn Thị Lương - Công chức Kế toán tài chính;
- Bà Hoàng Thị Thủy - CC Văn phòng - Thống kê, ( Đảng ủy – Nội vụ);
- Ông ; Lê Văn Cường - Trưởng Đài Truyền thanh;
- Bà Dương Thị Thanh - CB Địa chính - xây dựng (GTTL-MT-NN);
- Ông Ngô Văn Điềm - Hiệu trưởng Trường THCS;
- Ông Ngô Văn Tính - Cán bộ Trạm Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, cơ chế, chính sách 

tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử. 
2. Giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND xã thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử 
xã Lê Ninh.

3. Giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, kế 
hoạch, đề án, dự án, giải pháp về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử. 
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4. Cho ý kiến về các chủ trương, cơ chế, chính sách, dự án liên quan đến 

xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch 
UBND xã.

5. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính 
quyền điện tử xã Lê Ninh; báo cáo định kỳ và phản ánh đề xuất kịp thời các giải 
pháp thực hiện nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

6. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân 
công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp 
việc do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định và phân công nhiệm vụ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Công chức Văn hóa – xã hội, ( phụ trách lĩnh vực Thông tin và tuyên truyền); 

là cơ quan thường trực, theo chức năng, nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về nội dung 
chuyên môn có liên quan đến các đề án, dự án và những nội dung tham mưu đề xuất 
về lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử trên địa bàn xã đảm 
bảo tiết kiệm, có hiệu quả, tránh chồng chéo, đúng quy định; đồng thời giúp Ban Chỉ 
đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm các điều 
kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định. 

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng 
các chế độ theo quy định hiện hành. Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo sử dụng 
con dấu của Ủy ban nhân dân xã trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 
nước cấp cho xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 4. Điều khoản thi hành: 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/QĐ-

CTUBND ngày 21/01/2021 của UBND xã Lê Ninh về việc thành lập Ban chỉ đạo 
xây dựng chính quyền điện tử xã Lê Ninh. 

Văn phòng HĐND-UBND xã, Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị 
liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND Thị xã (b/c);
- Phòng VH Thông tin và Truyền thông (b/c); 
- TT Đảng ủy – HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Các thành viên BCĐ;
- Lưu: VP./.

CHỦ TỊCH

Trần Trung Kiên
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