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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

 
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về 

chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Giám đốc Sở. 

2. Phó Trưởng ban: Các Phó Giám đốc Sở. 

3. Các Thành viên: 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Chánh Thanh tra Sở; 

- Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế; 

- Trưởng phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình; 

- Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hoá ; 

- Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

- Trưởng phòng Quản lý Du lịch;  

- Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh; 

- Giám đốc Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; 
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- Giám đốc Thư viện tỉnh; 

- Giám đốc Bảo tàng tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; 

- Giám đốc Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành. 

Điều 2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm: 

1. Trưởng Ban 

a) Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; 

phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; ban hành kế hoạch công tác, 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành. 

2. Phó Trưởng Ban 

a) Là đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng ban chỉ 

đạo, xây dựng, triển khai kế hoạch công tác, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của Ban Chỉ đạo. 

b) Giúp Trưởng ban điều phối, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số  và xã hội số 

thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành bảo đảm tính hiệu quả, lồng ghép với các chương 

trình, kế hoạch khác thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao. 

3. Các Thành viên 

a) Tham mưu giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban về các nhiệm vụ liên 

quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, 

xã hội số và các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. 

b). Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; lồng ghép các nội dung liên quan đến 

xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã 

hội số trong các chương trình, kế hoạch do cơ quan, đơn vị quản lý, chủ trì 

thực hiện. 

c) Kịp thời báo cáo Trưởng ban, Phó Trưởng ban về những vấn đề phát 

sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao; đề xuất sáng kiến, giải pháp 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy Chính quyền điện tử, Chính quyền số, 

kinh tế số và xã hội số. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban giao. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ 

trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện);  
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;  
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP(Ng). 

     GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
      Âu Thị Mai 
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