ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PẮC
Số: 2013 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo
xây dựng Chính quyền điện tử huyện Krông Pắc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020,
định hướng đến 2025;
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ - TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ - UBND ngày 04/08/2020 của UBND tỉnh về
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại huyện tờ trình số 100/TTr-NV
ngày 07/5/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Krông
Pắc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:
1. Ông Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện, làm Trưởng ban;
2. Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện, làm Phó Trưởng
ban thường trực;
3. Ông Nguyễn Đình Hải - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, làm
Phó Trưởng ban.
* Các thành viên:
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
5. Ông Lê Anh Hùng - Trưởng phòng Nội vụ;
6. Ông Đoàn Đại Lý - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,
7. Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
8. Bà Hồ Thị Bích Kiều - Phó Trưởng phòng Lao động TB&XH;
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9. Ông Phan Xuân Lâm - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
10. Ông Huỳnh Hồng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
11. Ông Nguyễn Văn Oánh - Chánh Thanh tra huyện;
12. Bà Hoàng Thị Như Anh - Trưởng phòng Tư pháp;
13. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn;
14. Ông Võ Anh Tiến - Trưởng phòng Y tế;
15. Ông Nguyễn Hoanh - Phó Trưởng Công an huyện;
16. Ông Phạm Hồng Thái - Trưởng phòng Dân tộc;
17. Ông Bùi Thanh - Trưởng đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
18. Ông Đặng Hữu Đông - Trưởng Chi nhánh Viettel Krông Pắc;
19. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Chi nhánh Viễn thông Krông Pắc;
20. Ông Nguyễn Đức Nhật - Giám đốc Bưu điện huyện.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Tham mưu UBND huyện về cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý
thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền
kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 tại tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng.
2. Giúp UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các địa phương, đơn
vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xâỵ dựng, phát triển Chính quyền
điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về xây dựng chính
quyền điện tử.
3. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.
Điều 3. 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 cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo,
giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; có
trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm điều kiện hoạt
động của Ban Chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định thành lập,
gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên Tổ giúp việc. Phòng Văn hóa và
Thông tin làm nhiệm vụ Thường trực của Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo.
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4. Trưởng ban chỉ đạo và Phó trưởng ban chỉ đạo thường trực sử dụng con
dấu của UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo là Trưởng phòng Văn hóa và
Thông tin sử dụng con dấu của phòng Văn hóa và Thông tin.
5. Các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiệm
nhiệm và hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.
6. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí từ ngân
sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của phòng Văn hóa và Thông tin
(nguồn không tự chủ) và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Văn hóa
và Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Đắk Lắk (b/c);
- Sở TT&TT (b/c);
- TT.Huyện ủy (b/c);
- TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Chuyên viên VP;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH

Đinh Xuân Diệu

