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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ Công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác 

 xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NAM 

 Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 04/03/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ ngày 09/03/2021 của Ban Chỉ đạo xây 

dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi 

số ngành Nông nghiệp và PTNT (gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau: 

 1. Tổ trưởng: ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở; 

 2. Tổ phó: 

 - Ông Phạm Đình Thành - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở; 

 - Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh Văn phòng Sở; 

 3. Các Thành viên: 

 - Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

 - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; 

 - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; 

 - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 

 - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; 

 - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; 

 - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 
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 - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; 

 - Giám đốc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam; 

 - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Quảng Nam; 

 - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao La; 

 - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh; 

 - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển; 

 4. Bộ phận giúp việc Tổ công tác: 

(Thể hiện tại phụ lục đính kèm) 

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác: 

 1. Tham mưu Sở, Giám đốc Sở:  

- Chủ trương, cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện để thúc đẩy xây 

dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số 

của ngành Nông nghiệp và PTNT. 

- Chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở trong việc xây dựng, phát 

triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số nhằm đẩy 

mạnh tái cơ cấu nền kinh tế ngành, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ 

thông tin của ngành. 

 2. Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án trọng 

điểm về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành. 

 3. Giúp Sở, Giám đốc Sở quản lý, điều phối, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về xây 

dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số. 

 4. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, 

chuyển đổi số. 

 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở và cấp có 

thẩm quyền. 

 Điều 3. Tổ chức hoạt động của Tổ công tác: 

1. Tổ trưởng điều hành toàn diện hoạt động của Tổ công tác; phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác. 

 2. Các Thành viên Tổ công tác:  

- Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển 

chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số của ngành. 

 - Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy 

định hiện hành. 
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 3. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác và Bộ phận giúp việc được bố trí 

trong dự toán hằng năm của Sở và từ các nguồn hợp pháp khác. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 5. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực 

thuộc Sở; các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- BCĐ xây dựng CQĐT, CĐS tỉnh Quảng Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CPVP; 

- Lưu VT, VP. 
VU\DL2021\032021 QD TL To cong tac va BP giup viec SNNo.doc 

GIÁM ĐỐC  
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PHỤ LỤC: 

Bộ phận giúp việc Tổ công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số 

ngành Nông nghiệp và PTNT 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SNN&PTNT ngày       tháng       năm 2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) 

Thành lập Bộ phận giúp việc Tổ công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển 

đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT (gọi tắt là Bộ phận giúp việc), gồm các thành 

viên sau: 
 

TT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở 
Thành viên 

thường trực 

2 Lâm Văn Hùng Thanh tra Sở Thành viên 

3 Lê Vi Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở Thành viên 

4 Nguyễn Trần Quang Vũ Văn phòng Sở Thành viên 

5 Đào Văn Trúc Phòng Kỹ thuật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành viên 

6 Hà Phước Phú 
Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN, 

Chi cục Kiểm lâm 
Thành viên 

7 Trần Thị Ngân Chi cục Phát triển nông thôn Thành viên 

8 Lê Đình Điền 
Phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Quản 

lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
Thành viên 

9 Nguyễn Thành Phát 
Phòng Quản lý Công trình Thủy lợi và 

Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi 
Thành viên 

10 Trần Quảng Nam Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Thành viên 

11 Võ Văn Tư 
Phòng Kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
Thành viên 

12 Đặng Ngọc Sơn Trung tâm Khuyến nông Thành viên 

13 Nguyễn Quốc Hải 
Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và 

Dược liệu Quảng Nam 
Thành viên 

14 Ca Văn Thiện Ban Quản lý Cảng cá Quảng Nam   Thành viên 

15 Trương Phú Khánh 
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Sông Thanh 
Thành viên 

16 Phan Văn Sen Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao La Thành viên 

17 Hồ Thị Linh 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và 

Ven biển 
Thành viên 
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