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UY BAN NHAN DAN
TNH BA RjA - VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

S&4"-O /QD-UBND

Ba R ja-Vüng Tàu, ngày w tháng nám 2021

QUYET DNH
A
Ve vlçc hçrp nhat Ban Chi dio xay diyng Chinh quyen diçn tir tinh
và Ban Chi dio triên khai D an phát triên Do th1 thông minh tinh
thành Ban CM do Chuyên dôi so tinh Ba RIa - Vüng Tàu.
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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A - VUNG TAU
Can th Lut Td ch&c chInh quyn dja phwoiig ngày 19 tháng 6 nám 2015,
diu cja Luçit TO chi'c ChInh phz và Lut To chj'c
Lut St'ra di, ho sung m5t
chInh quyé'n djaphu'ong ngày 22 tháng 11 nàm 2019,
so'

Can cii' Nghj quyê't so' 1 7/NQ-cP ngày 07 tháng 3 nám 2019 cüa ChInh phz
v mç3t so' nhim vy, giái pháp trQng tam phát triJn ChInh phü diçn tz't giai dogn
2019-2020, djnh hu'O'ng din nám 2025;
Gán ct Quye't djnh so' 950/QD-TTg ngày 01 tháng 8 nám 2018 cza Thi
hr6ng ChInh phi phê duyçt D an phát trie2n do thj thông minh ben ving Viçt Nam
giai dogn 2018-2025 và djnh hu'thig den nám 2030,
Can c& Quyê't djnh so' 1072/QD-TTg ngày 28 tháng 8 nám 2018 cña Thñ
twO'ng ChInh phi ye viçc thành 42p Uy ban Quo'c gia ye ChInh phi diçn tr;
Can c& Quye't djnh so' 1201/QD-TTg ngày 16 tháng 9 näm 2019 cia Thz
tu'áng ChInh phz v vic tha ddi, ho' sung m(5t so' diu tgi Quyé't djnh sO' 1072/QDTTgngày 28/8/2018 cña Thz tu'óig ChInh phi thành 42p Uy ban Quo'c gia ye'
ChInhphi din tt
Gán th Quye't djnh so' 749/QD-TTg ngày 03 tháng 6 nám 2020 cia Thi
tu6'ng ChInh phi phê duyt Chircmg trinh chuyên dOi so' quOc gia din näm 2025,
djnh hu'ó'ng do'n nãm 2030,
Cän th Nghj quyé't so' 112/NQ-HDND ngày 13 tháng 12 näm 2019 cüa H5i
dng nhán dan tinh thông qua "Di an phát trim DO thj thông minh tinh Ba Rja Vung Tàu giai dogn 2020-2022, djnh hu'O'ng din nám 2025, tá'm nhIn den nám
2030",
Gán ci Quye't djnh so' 1586/QD-UBND ngày 25 tháng 6 nam 2019 cza Uy
ban nhán clan tin/i ban hành K4 hogch hãnh c75ng tridn khai thc hiç n Ng/ij quyIt
so' 1 7/NQ-P ngày 0 7/3/2019 cia ChInh phi vm mç5t so' nhim vy, giái pháp trQng
tam phát trin ChInh phz din tz giai dogn 2019-2020, d/nh hwó'ng dIn 2025 cia
tinh Ba Rja - Vüng Tàu;
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Can cii' Quylt djnh so' 665/QD-UBND ngày 27 tháng 3 nãm 2020 cza Uy
ban nhân dan tinh v viéc Kin toàn Ban C'hi dgo xáy dyng ChInh quyê'n din tt'
tinh Ba Rja - Viing Tàu;
Can c Quyé't djnh s 799/QD-UBND ngày 13 tháng 4 nám 2020 cza Uy
ban nhán dan tinh v vic thành 1p Ban C'hi dgo trièn khai D an phát trién Do thj
thông minh tinh Ba Rja - Vung Tàu;
Can cii' Quye't djnh s 716/QD-UBND ngày 22 tháng 3 nãm 2021 cza Uy
ban nhân dan tinh phê duyt Ké' hogch trié'n khai D an phát trié'n DO thj thông
minh tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2020-2022, djnh hzcó'ng dIn nãm 2025, tdm
nhln dé'n nám 2030,
Theo d nghj cüa Giám dlc Sà Thông tin và Truyên thông tgi T& trinh so'
33/TTr-STTTT ngày 04 tháng 5 nàm 2021 v vic hQp nhá't Ban Chi dgo xáy dyg
ChInh quyn din tzr tinh và Ban Chi dgo triln khai D an phát triln Do thj thông
minh tinh thành Ban Chi dgo Chuyln dli sd tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
QUYET DINH:
Diêu 1. Hqp nht Ban Chi do xây dirng ChInh quyn din tir tinh và Ban
Chi do trin khai D an phát trin Do thj thông minh tinh thành Ban Chi do
Chuyn di s tinh Ba Rja - Vüng Tàu (sau day gçi tt là Ban Chi dao) gm các
thành viên có ten nhi.r Danh sách kern theo.
Diu 2. Chu'c náng và nhim viii cüa Ban Ch thto
1. Nghiên ciru, cho kin và d xut trInh Uy ban nhân dan tinh các chü
truang, chin krçyc, chInh sách, d an, quy hoach, k hoach üng dung cong ngh
thông tin cüa tinh, thüc dy xay drng, phát trin chInh quyn din tir, chuyn di
si và do thj thông rninh.
2. Giüp Uy ban nhân dan tinh trong vic diu phi, chi dao trin khai thirc
hiên các chU truang, chuang trInh, k hoch, di an v chInh quyn s& kinh té s,
xä hi s va do thj thông minh cüa tinh trên co s thçrc hin các chi tiêu cüa tüng
ngành, linh virc do các sâ, ban, ngành, dja phuang quân 1.
3. T chüc trin khai các giâi pháp báo dam an toàn, an ninh thông tin di
vOi các co quan nhà nuâc cüa tinh, dam thim cht'ic näng chi dao üng cü'u khn
cp sir c an toàn thông tin ming trên dja bàn tinh theo quy djnh.
4. Hurng dan, theo dOi, don dc, kim tra, so kt, dánh giá tInh hInh, k& qua
trin khai các nhim vil, giâi pháp trçng tam trong xây drng, phát trin chinh
quyn s, kinh t s, xã hi s, do thj thông minh và an toàn, an ninh ming ti các
sO, ban, ngành, dja phucing; báo cáo djnh kr và dt xut theo yêu cu cüa Uy ban
nhân dan tinh.
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5. Thirc hin các nhim vi khác theo yêu c.0 cüa Uy ban nhân dan tinh và
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh.
Diu 3. To chfrc và hoit dng cüa Ban Chi do
1.Si Thông tin và Truyn thông là Ca quan thiz&ng trirc cüa Ban Chi do, có
trách nhim: bào dam diu kin lam vic cüa Ban Chi dao, là du mi tng hcp,
tham mini Ban Chi do xây dimg, trin khai thirc hin các ni dung cong vic duçc
quy djnh theo chüc näng, nhim vi cüa Ban Chi dao; tham muu trInh Tnxing Ban
Chi dao ban hành, s1ra di, b sung Quy ch hot dng, phân cong nhim vi thành
viên Ban Chi dao; thành lip, kin toàn T giüp vic Ban Chi dto.
2. Trrnng ban, Phó Trithng ban thuing tr1rc Ban Chi dto sü d%lng con du
cüa Uy ban nhân dan tinh, các thành viên khác cüa Ban Chi dto sü diing con du
cüa ca quan mInh.
3. Các thành viên cüa Ban Chi dao và T giüp vic Ban Chi dao lam vic
theo ch d kiêm nhim và duçic hiRing ch d, chInh sách theo quy dnh hin
hành.
4. Kinh phi hoat dng cüa Ban Chi dto do Sâ Thông tin và Truyên thông ip
trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt, b trI trong dir toán chi thiRing xuyên cUa
Si Thông tin và Truyn thông theo quy djnh cüa Lust Ngân sách Nhà nuâc.
, .
,
.
Dieu 4. Quyet dnh nay co hiçu hrc ke tu ngay ky va thay the Quyet dnh so
665/QD-UBND ngày 27/3/2020 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Ra - Vüng
Tàu v vic kin toàn Ban Chi do xây dirng ChInh quyn din ti:r tinh, Quyt djnh
s 799/QD-UBND ngày 13/4/2020 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Ria VQng Tàu v vic thành 1p Ban Chi do trin khai D an phát triên DO thj thông
minh tinh.
Diên 5. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Thu truâng các s&, ban,
ngành; ThU tru&ng các ca quail, &m vj lien quan và các thành viên Ban Chi dto
chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
Noinhân:4J
-NhixDiêu5;
- B Thông tin và Truyên thông;
- 1Tr.Tinh üy, TTr.HDND tinh;
- Chñ tjch, các PCT UBNID tinh;
- Luu: VT.
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DANH SACH
anh vien Ban Chi do Chuyen doi so tinh Ba R!a - Vung Tau
m theo Quyêt djnh so A' i-f 0/QD-UBND ngày 20 tháng 5 nám 2021
cüa Chi t/ch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu)
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1.Ong Nguyn Van Th - Chü tjch Uy ban nhân dan tinh: Trtx&ig ban;
2. Ong Trn Van Tun - Phó Chü tjch Uy ban nhân dan tinh: Phó Tru&ng
ban thumg trçrc;
3. Miii ông Mai Ngçc Thun - Phó Chü tjch Hi dng nhân dan tinh: Phó
Tru&ng ban;
4. Giám dc S& Thông tin và Truyn thông: Phó Tru&ng ban;
5. Ong Büi Van Thão - Giám dc Cong an tinh: Thành viên;
6. Ong Vô Thanh Phong - Phó Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh:
Thành viên;
7. Ong Hu'nh Bach Tin - Phó Giám dc Sâ Ni vi1: Thành viên;
8. Ong Phm Quang Nht - Phó Giám dc Sâ K hoach và Du tu: Thành
viên;
9. Ong Nguyen Thành Trung - Phó Giám dc S& Tài chInh: Thành viên;
10.Ong Nguyen Van Dng - Giám dc Si Cong Thuang: Thành viên;
11. Ong D Minh TuAn - Phó Giám dc Si Nông nghip và Phát trin nông
thôn: Thành viên;
12.Ong Trn Thucmg ChI - Giám dc Si Giao thông vn tãi: Thành viên;
13.Ong Tt Quêc Trung - Giám dc S& Xây dimg: Thành viên;
14. Ong Dng Scm Hâi - Phó Giám dc Si Tài nguyen và Môi truông:
Thành viên;
15.Ong D Phuâc Trung - Phó Giám dc Si Du ljch: Thành viên;
16. Ong D Hihi Hin - Phó Giám dc Si Khoa hçc và Cong ngh: Thành
viên;
17. Ba Trn Thj Ngc Châu - Giám dé,c Si Giáo due và Dào tao: Thành
viên;
18.Ong Lucmng Van Quang - Phó Giám d& Sâ Y t& Thành viên;
19. Ong Lê Vit Trung - PhO Giám dc Sâ Thông tin và Truyn thông:
Thành viên;
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20. Ong Vu Hng Thun - Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph Vüng
Thành viên;
21. Ong Nguyn Lçi - Giám dc Ngân hang Nhà nuâc - Chi nhánh tinh Ba
- Vung Tàu: tham gia Thành viên;
22. Môi ông Vii Minh Khiôm - Giám dc Vin thông Ba Rja - Vüng Tàu:
tham gia Thành viên;
23. Med ông Hoàng Van Khiêm - Giám dc Chi nhánh Viettel Ba Rja Vüng Tàu: tham gia Thành viên;
24. Med bà Vu Thj Thanh Van - Giám dc Bixu din tinh Ba Rja - Vüng
Tàu: tham gia Thành vién./.,

