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Số:3870/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 27

tháng 9

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,
Cải cách hành chính và Đô thị thông minh thành phố Vị Thanh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỊ THANH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2021 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện
tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 439/TTr-PNV
ngày 16 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Cải cách hành
chính và Đô thị thông minh thành phố Vị Thanh, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Trưởng ban:
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ông Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
3. Ủy viên Thường trực:
- Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin kiêm Giám
đốc Trung tâm - Văn hóa thành phố;
- Ông Tống Bửu Anh Phương, Trưởng phòng Quản lý đô thị;
- Ông Trần Minh Sang, Trưởng phòng Nội vụ;
- Ông Trần Minh Luân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân.
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4. Ủy viên:
- Mời ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố;
- Mời Giám đốc Viettel Hậu Giang;
- Mời Giám đốc Viễn thông Hậu Giang;
- Mời Giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang;
- Ông Võ Thái Hồng, Trưởng Công an thành phố;
- Bà Nguyễn Ngọc Lan, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Bà Lê Nguyễn Hiền Diệu, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Võ Tứ Phương, Trưởng phòng Kinh tế;
- Ông Phan Văn Nhớ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Phạm Văn Mun, Trưởng phòng Tư pháp;
- Ông Võ Phước Thiện, Trưởng phòng Y tế;
- Ông Hồ Hồng Lâm, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp - Tiểu
thủ công nghiệp thành phố;
- Ông Bùi Thanh Sử, Phó Trưởng phòng Nội vụ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
1. Tham mưu, đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về các
chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng công
nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, đô thị
thông minh, thực hiện chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của thành phố; tạo
điều kiện thuận lợi triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hỗ trợ công tác
cải cách hành chính và góp phần tăng Chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin của
thành phố.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã trong việc thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính
và đô thị thông minh; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án.
3. Cho ý kiến về chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án xây dựng
và phát triển Chính quyền điện tử, cải cách hành chính và đô thị thông minh thành
phố.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND thành phố, Chủ
tịch UBND thành phố và các cấp có thẩm quyền.
Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo:
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1. Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành toàn diện
hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo giúp
Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chỉ đạo các hoạt động của
Ban Chỉ đạo; xét, giải quyết các công việc về xây dựng Chính quyền điện tử, cải
cách hành chính, đô thị thông minh và chuyển đổi số của thành phố.
3. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo
chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về xây dựng
Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số.
4. Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách
nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về cải cách hành chính
và nâng cao chất lượng các chỉ số đặt biệt là chỉ số PAR INDEX của thành phố.
5. Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo chịu
trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về xây dựng đô thị
thông minh, các Chỉ số Đô thị thông minh (Smart Cities Index) của thành phố.
6. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo
phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo, trong đó, Trưởng phòng Kinh tế phối
hợp với Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin về phát triển thương mại điện tử và
kinh tế số; Trưởng phòng Quản lý đô thị phối hợp với Trưởng phòng Văn hóa và
Thông tin về thúc đẩy phát triển đô thị thông minh; Trưởng phòng Tài chính - Kế
hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về Chỉ số
PCI của thành phố; Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố phối hợp với
Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về chỉ số
SIPAS của thành phố; đề nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan
triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng Chỉ số PAPI trên địa bàn thành phố.
Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:
1. Trưởng ban quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực và Phó Trưởng ban là Phó Chủ
tịch Thường trực UBND thành phố sử dụng con dấu của UBND thành phố; các
Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ
quan mình trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan Thường trực, là đầu mối giúp
Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, đảm
bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.
4. Phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực, là đầu mối giúp Ban Chỉ đạo điều
phối công tác cải cách hành chính, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động
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của Ban Chỉ đạo.
5. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan Thường trực, là đầu mối giúp Ban Chỉ
đạo điều phối công tác xây dựng đô thị thông minh, đảm bảo các điều kiện cần
thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.
6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách nhà
nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng
phòng Nội vụ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Quản lý đô
thị thành phố, 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 kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT.
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