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

           
Quang Thành, ngày    tháng     năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Đồng Quan

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG THÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND, ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân xã 
Quang Thành về việc Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng trên địa 
bàn xã Quang Thành;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê và Công chức Văn hóa xã hội 
xã.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ triển khai công nghệ số cộng đồng thôn Đồng Quan gồm các 

ông, bà có tên sau đây:
1. Đ/c: Nguyễn Văn Chuyền - Trưởng thôn - Tổ trưởng;
2. Đ/c: Vũ Văn Định - Bí thư chi đoàn, thành viên;
3. Đ/c: Nguyễn Thị Tròn – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, thành viên;
4. Đ/c: Cao Kim Anh – Giáo viên mầm non, thành viên;
5. Đ/c: Lưu Thị Hương – Giáo viên mầm non, thành viên;
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổ có trách nhiêm xây dựng 

kế hoạch hoạt động liên quan tới nội dung về công nghệ số cộng đồng và tự giải thể sau 
khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ công tác quyết định việc bổ sung, thay 
thế thành viên Tổ công tác, thành lập các nhóm thuộc Tổ công tác, trưng tập thành viên và 
huy động nhân lực phục vụ triển khai thực hiện.

3. Các ông (bà) có tên ghi tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:  
- Sở Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- UBND thị xã (để b/c);
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- TT Đang ủy, TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên Tổ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH 

Lưu Hữu Nhặn
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