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: 2087 /QĐ-SGTVT

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin “Xây dựng Chính
quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh của
Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế”

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
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;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công ông Trương Công Dũng - Chuyên viên Văn phòng Sở
làm cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. “Xây dựng Chính quyền điện tử,
chuyển đổi số, đô thị thông minh”.
Điều 2. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc ứng dụng công nghệ thông
tin: Hỗ trợ xử lý kỹ thuật đối với hệ thống thông tin đang quản lý; lập kế hoạch
triển khai, quản lý, theo dõi, phản ánh quá trình sử dụng phần mềm dùng chung và
phần mềm chuyên ngành; phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan đề xuất
phát triển ứng dụng CNTT đối với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; lập kế
hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số và tổ chức hướng dẫn kỹ năng
về CNTT cho cán bộ công chức, viên chức;
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,
đô thị thông minh của ngành Giao thông vận tải.
Hướng dẫn, 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 chuyên môn.
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, chuyển đổi số, đô thị thông minh của ngành Giao thông vận tải đảm bảo
đạt mục tiêu đề ra.

Giúp Giám đốc Sở đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án
về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2021 và thay thế Quyết
định số 2269 /QĐ-SGTVT, ngày 27/12/2018.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn Sở và ông
Trương Công Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 4;
- Phó Giám đốc Sở;
- Phòng chuyên môn;
- Trung tâm ĐKXCG;
- Lưu VT.
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