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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển 

Công nghệ thông tin huyện Nghi Xuân 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

 

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

         Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12/7/2006; 

         Căn cứ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

         Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn huyện;  

         Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Văn hoá-Thông tin và Nội vụ, 
 

QUYẾT ĐỊNH:               
 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin 

huyện Nghi Xuân gồm các ông có tên như sau:  
 

1. Ông: Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch  UBND huyện,                   Trưởng ban; 

2. Ông: Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện,           Phó Trưởng ban; 

3. Ông: Phan Thanh Là, Trưởng phòng VH&TT,                Phó Trưởng ban; 

4. Ông: Trần Vũ Quang, Phó Trưởng phòng VH&TT,                       Thư ký; 

5. Ông: Nguyễn Thế Hải, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng,      Thành viên; 

6. Ông: Nguyễn Viết Hưng, Trưởng phòng TC – KH,                 Thành viên; 

7. Ông: Đinh Văn Nam, Trưởng phòng Lao động – TBXH,        Thành viên; 

8. Ông: Vũ Minh Thiện, Trưởng phòng Giáo dục & ĐT,            Thành viên; 

9. Ông: Phan Văn Lĩnh, Trưởng phòng Nội vụ,                           Thành viên; 

10. Ông: Trần Hoàng Thạch, Trưởng phòng Tư pháp,                 Thành viên; 

11. Ông: Hà Sỹ Hùng, Chánh Thanh tra huyện,                           Thành viên; 

12. Ông: Đặng Văn Hoài, Trưởng phòng Tài nguyên & MT,           Thành viên; 

13. Ông: Ngô Văn Hiến, Trưởng phòng Y tế kiêm Giám đốc Trung tâm Y 

tế dự phòng, Thành viên; 

14. Ông: Lê Thanh Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT,       Thành viên;  

15. Ông: Nguyễn Long Thiên, Giám đốc trung tâm VH-TT, Thành viên; 

16. Ông: Phan Quốc Trường, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Thành viên; 



17. Ông: Hồ Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung 

tâm hành chính công, Thành viên; 

18. Ông: Trần Viết Hồng, Chuyên viên, phòng VH&TT, Thành viên; 
 

Điều 2. Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển CNTT huyện có nhiệm vụ:  

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch UBND huyện xây 

dựng các Chương trình, kế hoạch, giải pháp nhằm thúc đẩy Ứng dụng và Phát 

triển Công nghệ thông tin phù hợp với xu thế chung và tình hình thực tế của 

huyện;  

- Căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp trên chỉ đạo việc xây dựng, triển 

khai thực hiện chương trình, kế hoạch Đề án và các Dự án trọng điểm về Công 

nghệ thông tin của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn;        

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên 

địa bàn huyện trong việc thực hiện Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin 

trong cải cách hành chính; 

- Chỉ đạo thực hiện công tác Thi đua khen thưởng về kết quả thực hiện hoạt 

động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; 

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất cho Uỷ 

ban nhân dân huyện tình hình Phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn. 

- Giao Phòng Văn hóa & Thông tin làm cơ quan thường trực; Các thành 

viên Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.  

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được ngân sách huyện hỗ trợ cấp qua 

phòng Văn hoá - Thông tin. Việc thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện 

hành của pháp luật.  
  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 

229/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND huyện. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Văn hoá và Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các Ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận:     

- Như điều 3;    

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện;                                                                         

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV, VHTT;                                                                

  

                                                                  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hải Nam 
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