
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ IA DOM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Ia Dom, ngày      tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số  
trên địa bàn xã Ia Dom 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA DOM 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, đ ịnh hướng 

đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân  

xã Ia Dom về chuyển đổi số năm 2023 tại xã Ia Dom; 

Xét đề nghị của Văn phòng - Thống kê xã.  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số trên địa bàn xã Ia Dom (gọi tắt 
là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau:  

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.  

3. Các ủy viên ban chỉ đạo: 

(1) Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; 

(2) Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

(3) Công chức Tài chính - Kế toán;  

(4) Các Công chức Văn hóa - Xã hội;  

(5) Các Công chức Địa chính - Xây dựng;  

(6) Các Công chức Văn phòng - Thống kê;  

(7) Trưởng Công an xã;  

(8) Trưởng Chỉ huy quân sự xã;  

(9) Trưởng Trạm Y tế;  
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(10) Thôn trưởng các thôn (1, 2, 3, 4, Ia Muung);  

(11) Hiệu trưởng trường TH-THCS Nguyễn Du và Hiệu trưởng trường Mầm 

non Tuổi Ngọc; 

4. Ủy ban nhân dân xã mời: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội 

phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội nông dân, Chủ tịch Hội cựu chiến 
binh xã tham gia với tư cách là Ủy viên. 

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo:  

Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường 
pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành 
chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:  

1. Nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 

- Phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các 

cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ 
với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số. 

- Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã. 

2. Giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 

- Chỉ đạo các công chức chuyên môn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ 

chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển 
Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

3. Thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về ứng cứu khẩn cấp 
sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã. 

4. Định kỳ đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân xã và cấp có thẩm quyền về 
kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:  

1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban, Phó 
Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND xã trong quá trình triển khai nhiệm vụ 

được giao. Các thành viên khác khi triển khai theo các nội dung chuyên môn 
được phép sử dụng con dấu của đơn vị mình.   
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2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm và được 
hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.  

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách 
hàng năm của UBND xã và được vận động, hỗ trờ từ các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác. 

Điều 5. Văn phòng - Thống kê xã, 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.  

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 225/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom về việc thành lập Ban 
chỉ đạo chuyển đổi số trên địa bàn xã Ia Dom. 

Nơi nhận:  

- Ủy ban nhân dân huyện; 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Ủy ban MTTQ VN xã; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội xã; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo; 
- Thôn trưởng các thôn; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Quang 
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