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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3181/Qð-UBND 

 

Phú Thọ, ngày 18 tháng 12 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

V/v kiện toàn Ban chỉ ñạo công nghệ Thông tin tỉnh Phú Thọ 

  

                   CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 109/Qð-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về việc ñẩy 
mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin ñáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và 
hội nhập quốc tế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3617/Qð-UBND ngày 28/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Quy chế hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo Công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ; 

Xét ñề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 
18/11/2015, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Kiện toàn Ban chỉ ñạo Công nghệ Thông tin tỉnh Phú Thọ, gồm có các ông 
(bà) có tên sau: 

1. Trưởng Ban: Ông Hà Kế San, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

2. Phó Trưởng Ban - Thường trực Ban chỉ ñạo: Ông Phan Quang Thao - Giám 
ñốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Các Ủy viên Ban Chỉ ñạo:  

 -  Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Giám ñốc Sở Tài chính; 

- Ông Nguyễn Văn Hải -  Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư; 

- Ông Nguyễn Xuân Khải - Phó Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo; 

- Ông  ðiêu Văn Lộc - Phó Giám ñốc Sở Nội vụ; 
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- Ông ðỗ Xuân Hoàn - Phó Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ông Nguyễn Quốc Trụ - Phó Giám ñốc Sở Công thương; 

-   Ông Trần Xuân Hải – Phó Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Trịnh Văn Trung – Phó Giám ñốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Trần Tú Anh – Phó Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ông Vũ Trường Thành - – Phó Giám ñốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; 

- Ông Nguyễn Chí Tiêu – Phó Cục Trưởng Cục Thống kê; 

- Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông ðinh Xuân Trường – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 

5. Thư ký Ban chỉ ñạo: Ông Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám ñốc Sở Thông tin và 
Truyền thông . 

6. Cơ quan thường Ban chỉ ñạo: Sở Thông tin và Truyền thông. 

7. Tổ tham mưu, giúp việc Ban chỉ ñạo:  

- Bà Tạ Thị Mai Hồng – Phó Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh; 

      - Ông Nguyễn Tiến Trung – Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở 
Thông tin và Truyền thông; 

       - Ông ðỗ Xuân Cường – Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở 
Thông tin và Truyền thông; 

        - Ông Lê Quang Thắng – Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở 
Thông tin và Truyền thông; 

        - Ông Nguyễn Như Thế – Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở 
Thông tin và Truyền thông. 

 ðiều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ ñạo: 

 - Tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách; ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật nhằm thúc ñẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 
của tỉnh. 

 - Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ ñạo ñiều phối việc triển khai 
thực hiện các chiến lược, ñề án, dự án trọng ñiểm về công nghệ thông tin của tỉnh;  

 - Chỉ ñạo việc ñầu tư, triển khai các giải pháp nhằm phát triển hạ tầng, nâng cao 
hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường nguồn nhân lực công nghệ thông tin 
trong các cơ quan nhà nước. 
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- Kiểm tra, ñôn ñốc, ñánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông 
tin tại ñịa phương, ñịnh kỳ báo cáo UBND tỉnh. 

  ðiều 3. Tổ chức và hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo: 

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban chỉ ñạo; Thành 
viên Ban chỉ ñạo và tổ tham mưu giúp việc Ban chỉ ñạo làm việc theo chế ñộ kiêm 
nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ ñạo do Trưởng ban phân công; 

- Kinh phí hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo do ngân sách tỉnh cấp qua tài khoản của sở 
Thông tin và Truyền thông; 

- Ban chỉ ñạo sử dụng con dấu của sở Thông tin và Truyền thông trong các văn 
bản có liên quan ñến hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo, các văn bản do Trưởng Ban và Phó 
Trưởng Ban chỉ ñạo ký ñược ñóng dấu của UBND tỉnh. 

ðiều 4. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 2478/Qð 
- UBND ngày 20/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và 
các ông có tên tại ðiều 1 căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Bùi Minh Châu 

 
 

  

  

 
 
 
 


