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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch ứng dụng 

 và phát triển công nghệ thông tin năm 2022  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

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; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn 

thông tin; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp 

tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 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 Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành 

chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách 

hành chính; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số    

25/TTr-VHTT ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng và phát triển 

công nghệ thông tin năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 

2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TTr. Huyện ủy; 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử; 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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