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S: 603/QD-UBND

Qué ThQ, ngày 10 tháng 8 näm 2021

QUYET D!NH
Cüng cô Ban Chi dto xãy dyng
ChInh quyên din ti1, chuyên dôi so xã Quê Th9

UY BAN NHAN DAN xA QUÉ THQ
Can ct Luçt Td chic chInh quyn dja phitang ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Luát tha dói, bó sung mç5t so diêu cüa Lut TO chtc ChInh phz'i và Luát TO chic
chInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 1] nàm 2019;
can ci Quyét djnh sO 142/QD-UBND ngày 11/3/2021 cüa UBND huyn Hip
Di'c ye viéc thành 1p Ban Chi dçio xdy dy'ng C'hInh quyên din t chuyên dOi so
huyn Hiçp Dic;
Theo dé nghj cia COng cht'c VP-TK
QUYÉT IMNH:
Diu 1. Cüng c Ban Chi do xây dimg ChInh quyn din tü, chuyn di s
xâ Qu Th9 (sau day gi ta't là Ban Chi dgo), gôm các thành viên sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ong Vu VAn Tun — CT UBND xã, Tnthng ban
Ba Nguyn Thj Anh Minh — PCT UBND xã, Phó ban
Ong Dng Ng9c Tài — PCT UBND xã, Uy viên

Mâi bá Nguyn Thj Suang- CT UBMTTQVN xã, 1Jy vien
Ong Nguyn VAn Cong — CC VP-TK, Uy viên thng truc
Ong Du'cing Vu Lc — CC VHIXH, Uy viên
07.Ong Nguyn Ng9c Thun — Tru&ng CA, Uy viên
08.Bà Nguyn Thj Phi.rang — CC TC-KT, Uy viên
09.Ong Nguyn Tn Giang — CC DC-NN-XD-MT, Uy viên
1 0.Bà Hu'nh Th Su'ong — CC TP-HT, Uy viên
11 .Bâ VO Thi Tam — CB DTT, Uy viên
12.Ong Trn VAn Hoàng — HT tru&ng THCS Nguyn VAn Tri, Uy viên
13 .Bà Nguyn Th Ha — HT tru&ng MG San Ca, Uy viên
14.Ong Phan Cong Phuang — HT tnr&ng TH Kim Dng, Uy viên
15.Ong Ha Lam Hung — Trung tram y th, Uy vien
16. Thôn tru'ng 9 thôn, Uy vién
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Diu 2. Nhim vy và quyn htn cfla Ban Chi dio
1. Tham mu'u UBND xã, Chü tjch UBND xã v chü trucxng, chin krçic, ca
ch, chInh sách d thüc dy xây dirng, phát trin ChInh quyên din tfr hung tOi
ChInh quyn s, chuyn di s& kinh t s thông minh trong các Ca quan nhà nw9c,
các ngành, linh vrc tr9ng dim và toàn x hi.
2. Tham muu UBND xã, Chü tjch UBND xã xây dmg, phát trin ChInh
quyn din ti.r hurng tth ChInh quyn sO, chuyên dôi sO, kinh tê so và xä thông
minh nhm dy mmnh tái Ca cu nn kinh th cia dja phucmg, nâng cao näng 1rc
üng diing Cong ngh thông tin, phát trin kinh tê - xã hOi.
3. Cho kin v các ca ch, chInh sách, các chuo'ng trInh, dir an tr9ng dim
ye phát triên và rng diing cOng ngh thông tin.
4. Giñp UBND xã, Chü tjch UBND xâ quân 1, diu phi, kirn tra, don dc
vic thc hin các chin 1u'çc, chuung trInh, d? an quan tr9ng có tInh cht lien
ngânh ye xây dirng, phát trin ChInh quyên din ti:r hró'ng tOi ChInh quyn s,
chuyn di s& kinh té so vã xã thông rninh.
5. Sa kit, dánh giá tInh hInh, kt qua trin khai các nhim vçi, giãi pháp trong
tam xây dirng, phát triên Chinh quên din ti:r hu&ng tOi ChInh quyn s& chuyn dM
so, kinh tê s và xã thông minh.
6. Thuc hiên các nhiêrn vu khác theo yêu cu cüa Chü tich UBND xä và cp
có thâm quyên.
Diu 3. T chile và hoit dng cüa Ban Chi dio
1.Tru&ng ban, Phó Tri.x&ng Ban Chi dao sir ding con du cüa UBND xa trong
diu hành, hoat dng cüa Ban Chi dto.
2. Trn&ng Ban Chi do diu hành toàn din hott dng cüa Ban chi do; phân
cOng nhim vi cho các thành viên Ban chi do.
3. Uy viên thu&ng tr?c
- Tham muu BCD xây dirng k hoch; ni dung các cuOc h9p Ban Chi dto;
- Chü trI, phi hcp các Ca quan, dan vj cüa huyn, doang nghip Viettell tham
miru Trung ban, Phó Truâng Ban Chi do xã d thirc hin nhim vçi.
4. Các Uy viên Ban Chi dao: theo chirc näng, nhim v1i quán 1, chju trách
nhim thüc d.y phát trin ChInh quyn din tü hi..r&ng ti ChInh quyên s, chuyn
di s, kinh t s và dO thj thông minh cüa ngành, dan vj, dia phiiang mInh.
5. Các thành viên Ban chi dao lam viêc theo ch do kiêm nhiêm và ducic
huing các ch di theo quy djnh hin hành.
6. Kinh phi hot dng cüa Ban Chi dçio do ngân sách huyn dam bâo và duac
b trI trong dir toán hang nãm và tir các ngun hp pháp khác.

Diu 4. Vn phèng thng kê, các thành viên có ten tai Diu 1 chju trách
nhim thi hành Quyt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày k và thay th cho quyt djnh s
221/QD-UBND, ngày 19/4/2021 cüa UBND xã Qu Th9./.
Noi nhcln:
.,'
- Nhix Dieu 4;
- UBND huyén(báo cáo);
- Luu: VT.

