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UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 115 /QĐ-STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 04 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện
“Tin học hóa quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016.
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số: 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/04/2007 của Chính phủ về việc Ứng
dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Công văn số: 04/BCĐ, ngày 12/5/2016 của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Vĩnh
Long về việc phát động phong trào thi đua ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, đơn
vị năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số: 05/KH-BCĐ ngày 12/5/2016 của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Vĩnh
Long về việc phát động phong trào thi đua và bình xét thi đua về ứng dụng CNTT trong
hoạt động cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016;
Căn cứ Kế hoạch số: 42 /KH-STTTT ngày 04 /11/2016 của Sở Thông tin và Truyền
thông về việc khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT năm 2016;
Xét đề nghị của Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền Thông về việc
thành lập Tổ đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” các
đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Tổ đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học
hóa quản lý” các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016.
Điều 2. Tổ đánh giá gồm các thành viên như sau:
Bà Đoàn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở, Phụ trách chung;
Tổ 1:
1. Ông Bùi Quang Viễn

- Trưởng phòng CNTT

- Tổ trưởng;

2. Bà Quang Nguyễn Kim Yến

- Chuyên viên

- Thành viên, thư ký;

3. Ông Trương Thành Chiến

- Viên chức TT.CNTT&TT - Thành viên.

Tổ 2:
4. Ông Võ Văn Phước

- Phó Giám đốc TT.CNTT&TT - Tổ trưởng;

5. Bà Tăng Lệnh Hồng Lan

- Chuyên viên

- Thành viên, thư ký;

6. Ông Nguyễn Đỗ Hữu Phúc

- Chuyên viên

- Thành viên.

Tổ 3:
7. Bà Trần Thị Thanh Hằng

- Phó trưởng phòng KHTC - Tổ trưởng;

8. Ông Nguyễn Huỳnh Đại

- Chuyên viên

- Thành viên, thư ký;

9. Ông Trần Việt Dũng

- Chuyên viên

- Thành viên.

Điều 3. Tổ đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý”
các đơn vị trong cụm, khối thi đua tỉnh năm 2016 thực hiện theo Kế hoạch số: 42 /KHSTTTT ngày 04 / 11 /2016 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền Thông, các thành viên trong Tổ
đánh giá tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các đơn vị theo Kế hoạch: 42 /KH-STTTT;
- GĐ, các P.GĐ sở;
- Lưu: VT, CNTT.
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