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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

 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 Công văn số 945/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; 

Công văn số 1057/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 1417/KH-STTTT ngày 19/7/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện 

Hữu Lũng về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế số huyện Hữu Lũng; 

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số xã Vân Nham (sau 

đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành phần sau: 

1. Ông Phạm Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban; 

2. Ông Hứa Văn Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban; 

3. Bà Hoàng Thị Hằng, CC Văn hóa – Xã hội - Ủy viên thường trực; 

4. Bà Hoàng Thị Kiên, Công chức Văn phòng – Thống kê - Thành viên; 

5. Mời Chủ tịch Hội Nông dân xã - Thành viên; 

6. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã - Thành viên; 

7. Mời Bí thư  Đoàn Thanh niên xã - Thành viên.  

8. Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã - Thành viên; 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

1. Giúp UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các thôn thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển kinh tế số, cửa hàng số, 

thanh toán điện tử, xã hội số nông thôn trên địa bàn xã Vân Nham. 

2. Giúp UBND xã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, 

chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành 

về xây dựng, phát triển kinh tế số. 



3. Tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, dự án liên quan đến xây 

dựng, phát triển kinh tế số thuộc thẩm quyền quyết định của UBND xã. 

4. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm xây dựng, phát triển kinh tế số. 

5. Chỉ đạo công tác triển khai xây dựng cửa hàng số cho hộ gia đình trên 

các nền tảng số: postmart.vn, voso.vn, phát triển người mua thông qua cửa hàng 

số, định vị địa chỉ số, xác định nguồn gốc sản phẩm, dùng công nghệ số để kết 

nối người bán và người mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử. 

6. Chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền về phát triển 

kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán điện tử, xã hội số; hướng dẫn người dân nhận 

biết về lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng số, nâng cao ý thức về chất 

lượng sản phẩm, thông qua cửa hàng số người dân có thể mua và bán sản phẩm 

của mình trên nền tảng công nghệ số. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND xã. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt 

động của Ban Chỉ đạo. 

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND xã. 

3. Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban giúp Trưởng Ban Chỉ đạo 

trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; xem xét, giải quyết các công 

việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo. 

4. Công chức Văn hóa – Xã hội là bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo có 

trách nhiệm tham mưu công tác xây dựng, phát triển kinh tế số; bảo đảm các 

điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND xã về  tham mưu công tác xây dựng, phát triển kinh tế số. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được 

hưởng các chế độ theo quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện các nhiệm 

vụ theo phân công của Trưởng ban. 

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước đảm bảo; 

việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Công chức Văn phòng – Thống kê, các thành viên Ban Chỉ đạo, 

Trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Trưởng thôn các thôn trên địa bàn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Phòng VH-TT huyện; 

- TT ĐU, TT HĐND xã; 
- CT, các PCT UBND xã; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; 
- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Trọng Nghĩa 
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