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U BAN NHAN DAN
THANH P11(3 DA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bôc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S& UC'1 /QD-UBND

Dà Nng, ngày C tháng nám 2021

QUYET B!NH
V vic kiin toàn Ban Chi do Chuyn di s thành phô Ba Nãng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ct Ludt TO chic chInh quyn a'iaphwo'ng ngây 19 tháng 6 nám 2015,
Can cz Luçt tha doi, M sung mt so' diu cia Luiat T c1nc Chmnh phz và
Luát To' chz'c chIn/i quyn dja phu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Ján ci' Quye't dnh so' 05/2017/QD-TTg ngày 16 tháng 3 nm 2017 cta Thi
tzthng ChInh phi ban hành quy dinh v he tho'ngphu'o'ng an thig c&u khán cap báo
dam an toàn thông tin mqng quo'c gia;
Can ci' Quyet djnh sO' 950/QD-TTg ngày 01 tháng 8 nàm 2018 cña Thu tu'áng
ChInh phi phé duyt D an phát triln do thf thông minh bê'n vth'ig Viçt Nain giai
doqn 2018 - 2025 và d.inh hzilmg dê'n nàm 2030,
Can th Quye't dfnh sO' 749/QD-TTg ngày 03 tháng 6 nàm 2020 cia Thi tzthng
Chinh phi phê duyt Chwo'ng trInh C'huye2n di sd quc gia dê'n näm 2025, djnh
hzthng Mn nain 2030;
Can th Quylt djnh sO' 2289/QD-TTg ngày 31 tháng 12 nám 2020 cua Thu
tcó'ng Chinh pht ban hành Chiei lucrc quO'c gia ye' Cách ming cOng nghip lan
thuS tu dé'n nám 2030;
Can cu' Quylt dinh sO' 942/QD-TTg ngày 15 tháng 6 ná,n 2021 cña Th1 ttf67'zg
GhInh phi.phê duyêt C'hiê'n lu'o'c phát trie2n Chmnh phz diçn tu hwOng tâi ChInh
phi sO giai doçin 2021 - 2025, ct/nh hithng dIn nám 2030;
C'án th Quyêt dinh so' 1619/QD-TTg ngây 24 tháng 9 nám 2021 cza Thi
tzthng ChInh phz kiên toàn vâ dO'i ten Uy ban Qulc gia v ChInh phu din tuv
Can th Nghj quyê't so' 0 7-1'/Q/TUngày 16 tháng 4 näm 2019 cza Ban Thu'ôi'ig
vj Thành iy ye phát trié'n hçi tdng cong ngh thông tin và truyn thông tié'p cçn xu
hu'O'ng cách incing cOng nghip 4.0;
Can ci'r C'hu'cing trInh so' 37-CTr/TU ngày 31 tháng 01 nàm 2020 cua Ban
Thtc&ng vi Thành zy trim khai thwc hiên Chuyên de' "Tap trung dáu ttrphát triên,
day ingnh th'zg dyng cOng ngh thông tin, diên tz', viln thông p/ia hcip vol xii hu'Owg
Cách ming cOng nghiép 4.0 go'n vOl xáy ding chin/i quyln din t thành phI thông
minh ",
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Can ct Nghi quyê't sO' 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 nám 2021 cáu Ban chap
hành Dáng bó thành phI Dà N&zg ve C'huyê'n dOi so' trén dfa bàn thành phI den
náin 2025, dfnh hu'ó'ng dIn nám 2030,
Can ct Quye't d.inh so' 164/QD-UBND ngày 11 tháng 01 näm 2018 cta
UBND thank phI Dà Nlng v viêc ban hành Kiln tric tlng the' thank phI thông
mink tgi thành phO' Dà N&ig,
Can ct' Quylt dinh so' 6439/QD-UBND ngày 29 tháng 12 nám 2018 cia
UBND thành phO' Dà ná'ng ve viéc ban hành £ an xáy c4mg thành phI thông
minh tgi thành phO' Dà Ná'ng giai doan 2018 - 2025, djnh hu'cmg dIn nám 2030;
Can ct' Quyê't dfnh sO' 2364/QD-UBND ngày 06 tháng 7 näm 2020 cta
UBND thành phO' Dà Nlng ye' viêc phé duyêt D an Xdy c4rng Quan thông minh
tçii quqn Lien C'hilu;
Can ct Quyé't d/nh sO' 2870/QD-UBND ngày 28 tha'ng 8 nám 2021 cia
UBND thành phO' Dà Nng ve viêc ban hành D an Chuye'n dO'i sO' trén dfa bàn
thành phI Dà Nng dIn nám 2025, djnh hu'óng dIn nâm 2030;
Theo d nghj cta Sà Thông tin và Truyen thông tgi Cong van sl 2989/STTTTVP ngày 11 tháng 10 nàm 2021 và dê nghi cia Só'Nôi vy tgi T& trinh sO'3225T/TTr 4
SI\TVngày 02 tháng 41 nám 2021.
QUYET DINH:
Diu 1. Kiên toàn Ban Chi dao Chuyn di s thành pM Da Nng (sau day
vit t&t là Ban Chi dao) trên ca sâ Ban Chi dao xây drng ChInh quyn din t,
Thành pM thông minh và chuyn di s thành ph6 Dà Ning nhir sau:
1. Trwing ban: Ong Lé Trung Chinh, Chü tjch UBND thành pM Dà Nng.
2. Phó Tnr&ng ban Thung truc: Ong Tthn Phu'ic San, Phó Chü tjch UBND
thành pM Dà Ning.
3. Phó Truô'ng ban:
- Giám d6c Sr Thông tin và Truyn thông.
- Chánh Van phOng UBND thânh pM Dà Nng.
- Giám déc S Ni vu.
4.Thànhyjên:
- Giám dc S& K hoach và fMu ti.r.
- Giám dc Si Tài chInh.
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- Giám dc S6 Xây diing.
- Giárn dc S& Tài nguyen và Môi tnrô'ng.
- Giám dc S& Giáo dye và Dào tao.
- Giámdc S&Yt.
- Giám dc Cong an thành ph Dà Nng.
- Phó Giám dc S& Thông tin và Truyn thông phit trách linE vrc cong ngh
thông tin, chuyn di s, thành pM thông minE.
- Dai din lãnh do S& Giao thông Vn tâi.
- Dai din lãnh ctao S& Du ljch.
- Dai din lãnh dao S& Nông nghip và Phát trin nông thôn.
- Dai din länh dao S& Cong Thuang.
- Dai diên lành dao S& Tu pháp.
- Dai din lãnh dao S& Khoa h9c và COng ngh.
- Dai din lAnh dao S6 Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi.
- Dai din lãnh dao Ban quán l' An toàn thrc pMm thành pM Dà Nng.
- Chü tch UBNID qun LiOn Chiu.
- Chü tjch UBND qun Ngü Hành San.
5. Môi dai din lãnh dao các t chirc và các chuyOn gia sau day lam
thànhviOn:
- Dti din lãnh dao Van phông Thành üy Dà Nng.
- Hi Tin h9c thành pM Dà Nang.
- Hip hi Doanh nghip phn mm thành pM Dà Näng.
- Ong Büi Van Ga, nguyen Thi tnrâng B Giáo dye và Dào tao.
- Ong Nguyn LO Hung, Ban Khoa hc và Cong ngh và Môi trumg, Dai
h9cDàNng.
6. Tri.thng hqp cn thit, Trumg ban quyt dnh vic mii thOrn chuyOn gia, nhà
khoa hçc, nhà quân 1', lAnE 40 doanh nghip có liOn quan v ChInE quyn din tCr,
Thành pM thông minE và chuyn d& s d tham gia Ban Chi 40.
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Biu 2. Chuc náng, nhim vi.i cüa Ban Chi do
1. Nghiên ciru, tham muu UBND thànii ph Dà Nang t chirc trin khai thirc
hin chü trao'ng, chin luac, Ca ch& chInli sách v phát triên ChInh phñ din tir,
Thành phô thông minh và chuyn di s, huó'ng ti ChInh quyên so, nell kinh té so
va xã hi so, tao thuân lai cho viéc tin khai Cách mng cong nghip lan thir 4 ti
thành phô Dà Nng.
2. Giiip UBND thành pM Dà Nng chi do các s, ban, ngành, UBND qun,
huyen, UBND phuo'ng, xä và các ca quail, t chüc có lien quan thirc hin các m1ic
tiêu, nhim vil va giãi pháp xay thing, phát trin Chinh quyn diên ti:r, Thành phô
thông minh và chuyn di s&
3. Giüp UBND thành pM Eà Nng diu pMi, don dc, kim tra vic thirc
hiên các chin luqc, chiicng trInh, Ca ch, chinh sách, d an, dir an, giãi pháp có
tInh chat liOn ngành v chuyn di s, xay dung, phát triOn ChInh ph din tr,
Thành pM thông minh; don dc, diu pMi chung viêc trin khai D an ChuyOn
dôi so trOn dja bàn thành pM Dà Nng dn nàm 2025, diith huóng den nm 2030.
4. Tham mini, gii'ip UBND thành pM Dà Nng to chüc triên khai các giài
pháp bão dam an toàn, an ninh thông tin di vi các Ca quan nhà nithc tai thành
phô Dà Näng;dám nhiêm chüc nàng chi dao irng cñ'u khn cap sr cô an toàn thông
tin mang trOn da bàn thành pM Dà Nng theo quy djnh tai QuyOt dInh'ô
05/201 7/QD-TTg cüa Thu tixóng ChInh phü.
5. Theo dôi, kim tra, so k&, danE giá tlnh hmnh, kêt qua ye triên khai
nhim vgl, giái pháp xãy dung, phát trin ChInh phfi din ta, Thành phô
minh và chuyn di s tti thành pM Dà Nng; thirc hin cong tác .üng duà
phát trin cong nghê thông tin; bão dam an toàn, an ninE thông tin; báo cáo djnh
kS' và dt xuât cho UBND thành pM Dà Nng va ca quan c.p trOn theo quy djrth.
6. Chi dao trin khai D an xây du'ng Quan thông minE ti qun Lien ChMu,
Quân chuyên dôi so ti quân Ngü Hànli San và nhãn rng k& qua cho các qun,
huyn khác.
7. Thuc hién các nhiêm vu khãc theo yOu cu cña UBND thành pM Dà Nng.
Biu 3. T chfrc và hoit dng cüa Ban Chi do
1. Ban Chi dao có Quy cM lam viêc và T giuip vic do Sâ Thông tin và
Truyén thông tham mini, trinh Tniâng ban quyOt djnh.
Các co quan, th chirc, don vital Diu 1 có van ban ccr ngi.thi tham gia Ban
Chi d?o gui S& Thông tin và Truyn thông.
2. Tnthng ban, Phó Trithng ban Thithng trirc s1r diing con du cua UBND
thành phO Dà Nng, cac Phó Tru&ng ban sü ding con du cüa cci quan nai cong
tác d thOu hành ho?t dQng, ban hành vAn bàn cüa Ban Chi d?o.
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3. Sà Thông tin và Truyn thông lam co quan thumg trirc Ban Chi do, Co
trách nhim tng hçp danE sách thành vién cci th cüa Ban Chi dao, trinh Tru&ng
ban phê duyt; bão dam diu kiên hoat dng cüa Ban Chi d.o và Tè giüp vic Ban
Chi do, tham mu'u Quy ch hot dng cüa Ban Chi dto. Các thành viên Ban Chi
do lam viêc kiêm nhiêm và duoc hu&ng các ch d theo quy dnh hin hành.
4. Kinh phi hoat dng ci1a Ban Chi dao do ngân sách nhà nuóc bào dam
theo quy djnh và du?c b trI trong kinh phi hot dng cüa Sv Thông tin Va
Tmyn thông.
Diu 4. Quy& dinh nay CO hiêu luc thi hành k tir ngà.y k' và thay th Quyet
djnh s 205/QD-UBND ngày 21 tháng 01 näm 2021 cüa UBND thành phô Dà
Nng v vic kin toàn Ban Chi do xay dirng ChInh quyM din t1r và thành phô
thông minh t?i Dà Nng thành Ban Chi dao xây dirng Chmnh quyn din tü, Thành
ph thông minh và chuyn di s thành ph Dà Nng.
Diu 5. Chánh Van phOng UBND thành ph Dà Nang, Giám doe các S:
Thông tin và Truyn thông,Tài chinh, Nôi vii; UBND các qun, huyn; thu trLràng
các co quan, t chñc, don vj, Ca nhân CO ten tai Diu 1 Va Ban Chi do chju trách
nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
No'i nhân:

-NhuDiêu5;
- Bô Thông tin va Truyên thông (de báo cáo);
- UBQG v ChInh phñ din ti'r (de báo cáo);
- Thuông trçrc Thành üy (dê báo cáo);
- Thu'ông trc HDND thành phô (dê báo cáo);
- Van phông Thành üy;
- Các Phó ChU tich UBND thành pho;
- Cong thông tin din tü thành phô;
- Lu'u: VT, SNV, STT&fl.M.
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