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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

  Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”;  

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi 
trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, 

ngành, địa phương”;  

Căn cứ Quvết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duvệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 của Bộ Tài  nguyên và 

Môi trường về Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi  trường đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

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

bộ tỉnh về việc chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, đinh hướng đến 

năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên 

chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Uỷ ban nhân 

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

nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 
04/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài  

nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 06/11/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 

Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi 

trường (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Phạm Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường.  

3. Các Phó Trưởng ban:  

- Ông Nguyễn Sơn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Đặng Minh Tơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Các Ủy viên 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Chánh thanh tra Sở; 

- Trưởng Phòng Khoáng sản; 

- Trưởng Phòng Quản lý đất đai; 

- Trưởng Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; 

- Trưởng Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; 

- Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; 

- Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo  

1. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc Sở chỉ đạo, phối hợp thực hiện các 
chủ trương, cơ chế, chính sách, dự án, kế hoạch tạo môi trường pháp lý thúc đẩy 

chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
trên địa bàn tỉnh; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường; điều phối 

việc thực hiện các chương trình, đề xuất cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế 
hoạch, giải pháp của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường và các lĩnh vực có liên quan. 

3. Giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, 

chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp của Trung ương, 
của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền 

số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực có liên quan.  
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4. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số Sở Tài nguyên và Môi trường. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

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

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con 
dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ 
giúp việc); Tổ Trưởng là Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin 

của Văn Phòng Đăng ký đất đai.  

Tổ giúp việc gồm công chức, viên chức, người lao động của các phòng, 

đơn vị thuộc Sở. Tổ giúp việc được đề xuất, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan, chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ được giao.  

3. Tổ trưởng tổ giúp việc trình Trưởng ban Kế hoạch hoạt động và Quy 
chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; phê duyệt danh sách thành viên và ban hành 

Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc.  

4. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được 
hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Sở TTTT (phối hợp); 
- Như Điều 4 (thực hiện); 
- Lưu VT, VPS.. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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