
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           /QĐ-UBND           Phú Mỹ, ngày      tháng     năm 2021               

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi 

số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ   

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính 

trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hưởng đến 2025; Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 

4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 52 NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 

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

Căn cứ Công văn số 2390/BTTTT-THH ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 

28 tháng 5 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số, đô thị 

thông minh gắn với cải cách hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua “Để an phát triển đô thị thông minh tinh Bà Rịa - 

Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2030"; 



Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc Phê Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải 

cách hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 58 -KH/TU ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28 tháng 5 năm 

2021 của Tỉnh ủy về chuyến đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành 

chính;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thị xã tại Tờ trình số 

36/TTr-VHTT ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành 

chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND 

tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô 

thị thông minh gắn với cải cách hành chính và danh mục các nhiệm vụ trọng tâm. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

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

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông 

tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ Chuyển đổi số tỉnh (báo cáo); 

- TTr. Thị uỷ - TTr. HĐND thị xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT .UBND thị xã; 

- BCĐ Chuyển đổi số thị xã (thực hiện); 

- UB.MTTQ VN thị xã và các đoàn thể; 

- Trang thông tin điện tử thị xã (đăng tin); 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Thắm 
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