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QUYẾT ĐỊNH
 Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng phường An Lưu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN LƯU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

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”;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải 
Dương; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thị xã Kinh Môn 
về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng thị xã Kinh Môn; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng phường An 
Lưu gồm các Ông(bà) có tên sau:

* Tổ trưởng: 
Ông: Nguyễn Quang Luân - Phó Chủ tịch UBND.
* Tổ phó:
1. Ông: Nguyễn Văn Chiến - Công chức Văn hóa - xã hội.
* Các tổ viên:
1. Ông: Hoàng Văn chuyền - Chủ tịch Hội nông dân;
2. Bà: Phan Thị Thùy - Bí thư Đoàn thanh niên;
3. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung - Công chức Tài chính - kế toán;
4. Bà: Lương Thị Yến - Công chức Văn hóa - xã hội (LĐTB&XH);
5. Bà: Nguyễn Thị Thu - Văn phòng UBND;
6. Ông: Đinh Văn Thành - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch;
7. Bà: Nguyễn Thị Nhật - Cán bộ địa chính - XD-ĐT&MT;
8. Ông: Tô Văn Nam - Cán bộ địa chính - XD-ĐT&MT;
9. Bà: Nguyễn Thị Chăm - Văn phòng Đảng ủy;
10. Ông: Phạm Văn Bình - Hiệu trưởng trường THCS.
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11. Bà: Lương Thị Lập - Hiệu trưởng trường Mầm mon;
12. Bà: Nguyễn Thị Hạnh Nguyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học;
Điều 2. Nhiệm vụ và trách nhiệm Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng 

đồng phường An Lưu.
1. Nhiệm vụ
a) Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, theo dõi, giám sát Tổ công nghệ số cộng đồng 

của các khu dân cư gồm:
- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong 
khu dân cư.

- Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 
sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh 
giá và lựa chọn.

- Về xã hội số: Hước dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số  
phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như: y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng 
chống dịch… thông qua các nền tảng số.

2. Trách nhiệm
- Tổ trưởng Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng điều hành toàn diện 

các hoạt động của Tổ; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và 
các tổ viên, chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ phó Tổ chỉ đạo giúp Tổ trưởng trong việc điều hành toàn diện các hoạt 
động của Tổ; trực tiếp theo dõi, đôn đốc các tổ viên trong việc triển khai các nhiệm 
vụ theo phân công.

- Các tổ viên Tổ chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công, 
tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ khi có thông báo mời họp. Nghiên cứu, đóng 
góp ý kiến về các vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo quyết định việc bổ sung, 
thay thế thành viên Tổ, thành lập các nhóm thuộc Tổ, trưng tập thành viên và huy 
động nhân lực phục vụ triển khai thực hiện.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng 
phường An Lưu do ngân sách nhà nước đảm, bảo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng UBND, trưởng các ngành, đoàn thể có liên quan và các ông (bà) có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:  
- UBND thị xã;
- TT Đảng ủy - HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Như Điều 3;           
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH 

 Đặng Văn Đức
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