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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở
Dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2021-2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương;
Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về
việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh quyết
định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá IX;
Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về
việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ
tục đầu tư (đợt 7);
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 295/STTTCNTT&BCVT ngày 18/11/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Xây dựng chính
quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi
tắt là Hội đồng thẩm định) gồm các ông/bà có tên sau:
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định
Ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng thầm định
Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Các Thành viên Hội đồng thẩm định
a. Mời Ts. Nguyễn Thành Phúc - Cục Trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ
Thông tin và Truyền thông;
b. Ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
c. Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính;
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d. Bà Lê Thuỷ Trinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
đ. Ông Trương Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
e. Mời Ts. Nguyễn Đức Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển
Công nghệ, Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin
và Truyền thông;
4. Thư ký Hội đồng thẩm định
Ông Trương Thái Sơn - Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính
viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở
Dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn
2021-2025 theo quy định tại Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày
02/9/2019 của Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau
khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông
tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính,
Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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