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QUYET D!NH
Vê vic thành 1p To cong ngh s cong dng huyn
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN CON DAO
Can th Lut T chic chInh quyn diaphitong ngày 19/6/2015; Lut sica dói,
bô sung inç5t so diêu cta Lut To chic GhInh phz và Lut To chi'c chInh quyên df a
phico'ng ngày 22/11/2019;
Can cz. K hogch s 131/KH-UBND ngày 17/04/2022 cz.a Uy ban nhdn dan
(UBND) huyn "ye trién khai thy'c hin các nhicm vy trQng tam ye chuyên dOi so,
ctô thj thông minh gán v&i cái cách hành chInh trên dja bàn huyn COn Dào nám
2022 ";
Can ct Cong van s 708/STTTT- VTCNTT ngây 16/05/2022 cia SO Thông
tin và Truyên thông ye vic hzthng dOn triên khai TO cong ngh sO cong dOng tgi
các dja phiroiig trong tinh;
Xét d nghj cOa PhOng Van hOa và Thông tin huyn tgi Ta trInh s
30/TTr- VHTT ngày 12/9/2022 và PhOng Ni vy - Lao dç3ng - Thuoiig binh và Xâ
h3i huycn tqi T& trinh so 383/TTr-NVLDTB&XH ngày 15/9/2 022.

QUYET DINH:
Diu 1. Thành 1pTô cong ngh s cong dng trên da bàn huyn (sau dày
gi tat là To cong ngh so cong dOng) gôrn các ông (bà) sau:

1.
To cOng ngh s cng ding Khu dan dr s 1
- Ong Ngô Ng9c Hi
- BI thu Chi bO Khu dan cu s 1: T Tni&ng;
- Ba DO Thj Chi
- BI thu Chi doàn Khu dan cu SO 1: To phó;
- Ba Ho Thj Bich Phuong - Chi hi phó Chi hi Nông dan Khu dan cu
so 1: Tôviên.

2.
To cong ngh s cong dông Khu dan cir s 2
- Ba Hoàng Thj Lien
- Ong Trân Lê Qué Linh
- Ba Cao Thj Hiên

- BI thu Chi b Khu dan cu s 2: To TnrOng;
- BI thu Chi doàn Khu dan cu so 2: To phó;
- Phó Tnràng Khu dan cit so 2: To viên.

3.
To cong ngh s cng dông Khu dan cir s 3
- Ong Nguyn Anh Tun
- Tnxcmg Khu dan cu s 3: T Truâng;
- Ba Nguyen Thj Minh - BI thu Chi doàn Khu dan cu SO 3: To phó;
Nguyt
- Ba Lê Thj Thanh Hoa
- Bi thu Chi bô 26: To viên.

4.
To cong ngh s cong dông Khu dan cir so 5

2
- Ong Do Van Hãi
- Ba Hurnh Tuyêt Nhung
- Ba Trân Kim Lê Thi

- Tru&ng Khu dan cu s 5: T Truâng;
- BI thu Chi doàn Khu dan cii so 5: To phó;
- Hi viên Chi hi phi flu: To viên.

5. To cong ngh s cong dng Khu dan cur so 6
- Ong Lê Van Qua
- Ba Lê Thj Thão Quyên
- Ba Tong Kim Hoa

- Phó Tnung Khu dan cur so 6: To Trixâng;
- BI thur Chi doàn Khu dan cii so 6: To phó;
- Chi hi Phó Chi hi phii nfr: To viên.

6. To cong ngh so cong ding Khu dan cur s 7
- Ba Nguyn Thj Ng9c Ha - Phó Tnr?ing Khu dan cur so 7: TO Tnthng;
- Ba Nguyn Thj Anh Hông - Bj thu Chi doàn Khu dan cii so 7: To phO;
- Ba Nguyn Thj Cam Tü
- Chi hOi Tnung Chi hi phii nir: To viên.
7. To cong ngh so cong dng Khu dan cur s 8
- Ba Pham Thj Nàm
- Ong Ho Scm Lam
- Ong Luru Xuân Dung

- Tnr&ng Khu dan cur s 8: TO Tnthng;
- BI thu Chi doàn Khu dan cur so 8: To phó;
- Phó Truông Khu dan cur so 8: To viên.

8. To cong ngh s cong dng Khu dan cur s 9
- Ong Trân Van Thao
- Ba Dinh Thi Tam
- Ba Dinh Thi Lath

- Truàng Khu dan cur s 9: TO Tnthng;
- Bi thu Chi doàn Khu dan cur so 9: To phO;
- Phó Tnrmng Khu dan cu so 9: To viên.

9. To cong ngh s cng dng Khu dan cu so 10
- Ong Pham Van Khâi
- Tnuàng Khu dan cur s 10: TO TnuOng;
- Ong Lê Minh Hung
- Cong an viên Khu dan cur so 10: To phó;
- Ong Trân Tr9ng Nguyn - To trtthng To 1 Khu dan cii so 10: To viên.
Diu 2. Churc nàng, nhim vu cüa To cong ngh so cong dOng
1. Kin nghj, d xut Uy ban nhân dan huyn thrc hién các miic tiêu, thim
vu phát triên chInh quyên so, kinh tê so, xã hi sO duçic Uy ban than dan huyn
COn Dão dê ra theo Ké hoch duçmc ban hành hang näm.
2. Kin nghj, d xut vic thi1c dy qua trmnh chuyn di s ti dja phucmng,
duxa ngumi dan len môi trithng sO, sü dung nên tang so, cOng ngh so.
3. Thông tin, tuyên truyn sâu rng chii trl.rcmg, duing 16i cña Dàng, chInh
sách, pháp 1ut cUa Nhà nucc ye chuyên dôi sO den các h gia dlnh, ngui dan
trong Khu dan cu.
4. Tuyên truyn, hurng dn nguri dan s1r diing djch vii cOng trrc tuyn; s1r
diung và tucmng tác vOi chjnh quyên qua các nên tang so du?c ca quan nhà nurâc
triên khai.
5. Tuyên truyn, huàng dn ngui dan, doanh nghip, h kirih doanh trên dja
bàn dãng ks', tham gia các san thucmng mi din tr, ma tâi khoãn thanh toán din tir,
t?o gian hang, quãng bá san phâm, giao djch trên san thucmng mai din ttr.
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6. Tuyên truyn, huàng dn nguii dan tip cn, cài it và si'r ding các djch
viii so phic vi các nhu câu thiêt yêu nhtr: Giáo dic, y tê, chinh sách xA hOi, phông
chông djch thông qua các nên tang so.
7. Báo cáo kt qua qua trinh trin khai v Ban Chi dao Chuyn di s huyn
Con Dáo (thông qua Phôn Van hóa và Thông tin) áê nAm bAt kjp thôi, chi dao, xü
1 các khó khàn, vuàng mAc.
8. Thijc hin các nhim vi1 khác theo yeu cAu cüa Uy ban nhãn dan huyn.
Diu 3. To chuc và hoyt dng cüa T cong ngh s cong dng
I. TO trithng T cong ngh s cong dng diu hành toàn din hoit dng cña
2. BI thtr Chi Doàn Thanh niên hoc thành viên do Tnràng Khu dan cix d cü
là To phó, có trách nhim cü các doàn viên Co kiên thüc Ca ban ye cong ngh
thông tin dé giüp To truông To cong ngh so cong dông thirc hin các hoat dng
cüa to; xem xét, giái quyêt các cong vic thu0ng xuyên cüa To cong ngh so cong
dông.
3. Các thành vien cüa T cong ngh s cong dng lam vic theo ch d kiêm
nhim và ducc huing các chê dO theo quy dnh hin hành; có trách nhim thrc
hin các thim vii theo phân cOng cüa To trixâng.
4. Kinh phi hoat dng cüa T cong ngh s cOng dMg duqc b trI, quán 1'
và sü dimg theo quy djnh cüa pháp li4t hin hành.
.

Dieu 4. Quyet dnh nay co hiçu hrc thi hanh ke tix ky.
Diu 5. Chánh VAn phOng huyn, Trueing phOng NOi viii - Lao dng —
Thuang binh và XA hOi huyn; Truâng phOng Van hOa và Thông tn huyn; Thu
trithng các ca quan, dcm vi cO lien quan và các cá nhân cO ten tti Diêu 1 chu trách
nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhn:
-NhuDiêu5;
- S& Thông tin và Truyên thông;
- Thi.r?mg trijc Huyn üy;
- Thix&ng trirc Hi dông nhân dan huyn;
- Uy ban Mt fran To quôc và các doàn the huyên;
- Chü tjch và các Phó Chü tjch huyn;
- Tnthng 09 Khu dan Cu;
- Luu: VT, NVLDTB&XH.
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