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     Số:            /QĐ-TTr                Tây Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử  

của Thanh tra tỉnh 
________________ 

CHÁNH THANH TRA TỈNH TÂY NINH 

 

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây 

Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây 

Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại Thanh 

tra tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm ông/bà có tên sau đây: 

1. Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo; 

2. Ông Lê Văn Tẳng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo;  

3. Ông Trần Xuân Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ 

đạo; 

4. Bà Lê Phan Mỹ An, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh - Thành viên; 

5. Ông Đ  Minh Thư ng, Trưởng phòng Nghiệp v    - Thành viên; 

6. Ông Từ Quang Vinh, Phó trưởng phòng Nghiệp v  2 - Thành viên; 

7. Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, Phó trưởng phòng Nghiệp v  3 - Thành viên. 
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Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử hoạt động theo chế độ 

kiêm nhiệm và có trách nhiệm sau:  

1. Nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo về chủ trư ng thực hiện các m c 

tiêu, nhiệm v  và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tại Thanh 

tra tỉnh. 

2. Giúp Lãnh đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chư ng trình, đề 

án, giải pháp về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử có liên quan đến 

ngành Thanh tra. 

3. Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo được sử d ng con dấu của Thanh tra để thực 

hiện nhiệm v . 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng và 

các ông, bà có tên tại Điều   chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 
      (Lịnh) 

 KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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