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THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo  

chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị xã  

 

Căn cứ Nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Căn cứ Công văn số 01 – CV/BCĐ ngày 16/6/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ. 

Căn cứ Quyết định số 110 - QĐ/TU, ngày 29/6/2021 của Thị uỷ Phước Long về 

việc về việc thành lập Ban chỉ đạo; Ban điều hành triển khai thực hiện việc chuyển 

đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị xã. 
  

I. Trưởng BCĐ chuyển đổi số phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

BCĐ như sau: 

1. Đ/c Phạm Thuỵ Luân (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ-Chủ tịch UBND thị xã - 

Trưởng Ban Chỉ đạo), phụ trách chung. 

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Công (Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ - Phó Trưởng Ban), 

chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể. 

3. Đ/c Lê Thanh Sơn (Phó Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã - Phó Trưởng 

Ban), chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại các 

cơ quan trong hệ thống chính trị. 

4. Đ/c Nguyễn Văn Dũng (TUV Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó trưởng Ban 

Thường trực), chịu trách nhiệm chỉ đạo tham mưu cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2, QĐ số 110-QĐ/TU ngày 29/6/2021 của 

BTV Thị uỷ; triển khai và theo dõi chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi số của các cơ 

quan, đơn vị thuộc khối phụ trách và UBND các xã-phường. 

5. Đ/c Nguyễn Việt Hoàng (UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã), chịu trách 

nhiệm chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan thuộc khối phụ trách và các 

doanh nghiệp. 

6. Đ/c Bùi Thị Thuý (UVBTV, Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQ VN), 

chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng, ứng dụng 

các tiện ích của chuyển đổi số vào cuộc sống; Trực tiếp phụ trách MTTQ và khối đoàn 

thể chính trị-xã hội trong công tác chuyển đổi số. 

7. Đ/c Lê Đình Thắng (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo-Giám đốc Trung tâm 

chính trị thị xã), chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác tuyên truyền về chuyển đổi số. 

8.Đ/c Bùi Thị Hằng (TUV, Chánh VP Cấp uỷ-HĐND&UBND), chịu trách 

nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc theo dõi triển khai thực hiện các kế hoạch, 

nghị quyết, tổng hợp kết quả và đề xuất kiến nghị với Ban Chỉ đạo những nội dung 

phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

9. Đ/c Nguyễn Ngọc Sanh (TUV, Trưởng Phòng TCKH thị xã), chịu trách 
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nhiệm tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chương trình chuyển đổi số. 

10. Đ/c Nguyễn Trung Thành (Trưởng phòng VHTT thị xã), chịu trách nhiệm 

tham mưu cho Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề về chuyên môn, kỹ thuật chuyển đổi số. 
 

II. Quy định về chế độ làm việc và báo cáo như sau 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số có trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết công việc trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến, báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo xem xét giải quyết. 

- Bảo đảm yêu cầu chủ động phối hợp trong công tác và trao đổi thông tin kịp 

thời trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Về chế độ hội họp, báo cáo  

- Họp thường kỳ 06 tháng và khi cần thiết họp đột xuất do đ/c Trưởng Ban Chỉ 

đạo quyết định. 

- Chế độ báo cáo: Báo cáo quý, 06 tháng, năm và khi có yêu cầu. 

3. Giao Văn phòng Cấp uỷ - HĐND&UBND thị xã theo dõi, đôn đốc, tham 

mưu tổng hợp báo cáo và bố trí họp Ban Chỉ đạo đúng quy định. 
 

  
 

Nơi nhận:               BÍ THƯ  
-Các đ/c UVBTV; 

-Các đ/c thành viên BCĐ;        KIÊM 

-LĐVP;        TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
-Lưu VT. 

 

 

 

 

          Phạm Thụy Luân 
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