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Cẩm Hưng, ngày 21 tháng 4  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số

cộng đồng xã Cẩm Hưng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HƯNG

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 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030; Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 về thực hiện 
Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Văn bản số 820/BTTTT-THH ngày 09/3/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc hướng dẫn dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số 
cộng đồng tại các địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ- UBND ngày 21/3/2022 về việc thành lập 
Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện 
Cẩm Giàng về việc thành lập và hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng huyện 
Cẩm Giàng năm 2022;

Căn cứ Công văn số 274/UBND-VHTT ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Cẩm Giàng về việc Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng;

Theo đề nghị của Cán bộ Văn hóa – Thông xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Cẩm 
Hưng, gồm các thành viên sau đây: 

1. Tổ Trưởng: Ông: Nguyễn Thế Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã

2. Tổ phó: Ông: Nguyễn Minh Khoa – Bí thư Đoàn xã; Văn hóa - TT xã



3. Các Tổ viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Hằng - Văn phòng – Thống Kê xã;

2. Bà: Nguyễn Thị Lịch - Công chức Đảng ủy – Nội vụ xã;

3. Ông: Kim Đình Hiển - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã;

4. Bà: Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã;

5. Ông: Vũ Duy Dung - Chủ tịch Hội Nông dân xã;

6. Bà: Hoàng Thị Mai - Giáo viên trường mầm non;

7. Bà: Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên Trường Mầm non;

8. Bà: Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Hưng;

9. Bà: Nguyễn Thị Lan - Y tế Trường Tiểu học Cẩm Hưng;

10. Ông: Nguyễn Văn Điệt - Giáo viên trường THCS Cẩm Hưng;

11. Bà: Vũ Thị Thảo - Thư viện trường THCS Cẩm Hưng.

Điều 2. Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Cẩm Hưng

 Tham mưu UBND xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
chuyển đổi số, hướng dẫn, kiểm tra giám sát Tổ công nghệ số cộng đồng các 
thôn trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số góp 
phần đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển 
chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Cẩm Hưng làm việc 
theo chế độ kiêm nhiệm, Ông: Nguyễn Minh Khoa – Bí thư Đoàn; Văn hóa 
thông tin xã là thường trực Tổ chỉ đạo. 

Tổ trưởng Tổ chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND xã để ban hành 
văn bản của Tổ. Nhiệm vụ cụ thể của các tổ viên do tổ Trưởng phân công. Tổ 
chỉ đạo tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Văn phòng HĐND&UBND; Chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam, 

Trưởng các Đoàn thể có liên quan; Các công chức xã; Hiệu trưởng các trường 
và các thành viên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Tổ Trưởng Tổ chỉ đạo của huyện;
- Các cơ quan, đoàn thể liên quan;
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sảng
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