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Xuân Lộc, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo  

Xây dựng Chính quyền điện tử xã Xuân Lộc 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số: 1702/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ, về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính quyền điện tử; 

Căn cứ Quyết định số: 3480/ QĐ-UBND ngày 19/11/2018, về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử của 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lộc, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Xuân Lộc 

(sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ thông 

tin xã Xuân Lộc, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Trần Xuân Hải 

2. Ông Thái Đăng Định 

3. Bà Hoàng Thị Thanh 

4. Ông Từ Hữu Nga 

5. Ông Nguyễn Văn Báu 

6. Bà Trần Thị Thủy Hằng 

7. Ông Trần Thế Quyền 

8. Bà Phan Thị Sang 

9. Bà Phan Thị Mai Hoa 

10. Bà Trần Thị Tùng 

11. Ông Trần Đình Tiến 

12. Ông Nguyễn Hữu Thiêm 

Chủ tịch UBND 

P. Chủ tịch UBND 

Văn hóa - Xã hội 

Trưởng Công an 

P. Trưởng Công an 

Kế toán NS 

CHT BCH quân sự 

Văn hóa - Xã hội 

Văn phòng UBND 

Tư pháp - Hộ tịch 

Tư pháp - Hộ tịch 

Địa chính - Xây dựng 

Trưởng ban. 

Phó trưởng ban. 

Thành viên TT. 

Thành viên. 

Thành viên. 

Thành viên. 

Thành viên. 

Thành viên. 

Thành viên. 

Thành viên. 

Thành viên. 

Thành viên. 



13. Ông Hoàng Văn Dũng NN - Môi trường Thành viên. 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 

- Đề ra các chủ trương, kế hoạch, cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng 

chính quyền điện tử. Theo dõi kiểm tra, đôn đốc kế hoạch đã đề ra hàng năm, để 

xuất các giải pháp để đẩy nhanh hoàn thiện chính quyền điện tử. 

- Tăng cường đôn đốc xử lý hồ sơ liên thông điện tử, gửi nhận văn bản qua 

phần mềm hồ sơ công việc, tăng cường cập nhật nhật ký truyền thanh cơ sở, truy 

cập và đăng tin bài trên trang Web UBND xã, tuyên truyền người dân tham gia giải 

quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

- Báo cáo hoạt động liên quan đến chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT  

theo quy định của cấp trên. 

Công chức Văn hóa - Xã hội, chuyên trách CNTT là thành viên thường trực 

của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm xây dựng, trình Ban chỉ đạo kế hoạch hoạt động và 

các văn bản khác có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định 

của UBND xã liên quan đến thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo 

công nghệ thông tin xã Xuân Lộc đã ban hành. 

     Điều 4. Văn phòng xã, các ban, ngành có liên quan cùng các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
   Nơi nhận: 
   - Như Điều 3; 

   - TV Đảng ủy, TT HĐND-UBND; 

   - Lưu: VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Xuân Hải 
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