UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 115 /QĐ-SGTVT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,
chuyển đổi số của ngành Giao thông vận tải

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày
21/4/2020 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy
ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,
Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi
số của ngành Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành
viên sau:
1. Ông: Lê Anh Tuấn
Giám đốc Sở
Trưởng ban;
2. Ông: Lê Công Diễn
Phó Giám đốc Sở
Phó Trưởng ban;
3. Ông: Nguyễn Văn Thành
Phó Giám đốc Sở
Phó Trưởng ban;
4. Ông: Phùng Lâm Xuân Thi
Chánh Văn phòng
Thành viên;
5. Ông: Phạm Quang Hồng
TP. Quản lý VT & PT
Thành viên;
6. Ông: Nguyễn Trọng Quang TP. KH - TC - TĐ
Thành viên;
7. Ông: Hoàng Xuân Huy
TP. AT & QLGT
Thành viên;
8. Ông: Nguyễn Huỳnh Quang TP. QL ĐT, SH & NL
Thành viên;
9. Ông: Võ Hoài Nam
Chánh Thanh tra
Thành viên;
10. Ông: Đào Hữu Long
GĐ. TT ĐKXCG
Thành viên;
11. Ông: Trương Công Dũng
Chuyên viên Văn phòng Thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính
sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển
đổi số ngành Giao thông vận tải.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc đẩy
mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động
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chuyên môn, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dịch vụ công trực tuyến,
hệ thống GIS chuyên ngành Giao thông.
3. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính trong ngành Giao
thông vận tải đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.
4. Cho ý kiến về các kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển và ứng
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Giao thông vận tải.
5. Giúp Giám đốc Sở điều hành, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch,
chương trình, dự án của ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số.
6. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo của
Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở và các cấp
có thẩm quyền.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và
được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
2. Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Văn phòng Sở
làm Tổ trưởng. Tổ giúp việc gồm đại diện các phòng, đơn vị.
3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Giao thông vận tải
để điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo.
4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách nhà nước cấp theo chế
độ tài chính hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị và
các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 5;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT.

Lê Anh Tuấn

