
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 __________________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

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 3206/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo 

xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt chương trình Chuyển đổi 
số của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ 

thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (sau đây gọi gọi tắt là Tổ giúp việc), gồm các các ông/bà có 

tên trong Danh sách kèm theo.  

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Giúp việc 

1. Nghiên cứu, đề xuất và giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và các 

thành viên Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp thực hiện các 

chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ triển khai chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

chuẩn bị báo cáo trước các phiên họp của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_______________________________________________ 
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3. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng thể về thực 

hiện chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Thông tin kịp thời, đầy đủ đến các thành viên Ban Chỉ đạo về chủ trương, 

chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ, cơ chế chính sách và 

ý kiến kết luận của Trưởng Ban và các hoạt động khác của Ban Chỉ đạo. 

5. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo việc thực hiện chương 

trình, kế hoạch về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

6. Tham gia các cuộc họp do Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch chủ trì. 

7. Là đầu mối thu thập thông tin, tài liệu tại các cơ quan, đơn vị phục vụ cho 

việc thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch giao. 

8. Định kỳ báo cáo, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến việc thực 

hiện nhiệm vụ theo đề xuất của Lãnh đạo Bộ.  

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Tổ Giúp việc  

1. Tổ Giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Tổ Giúp việc họp theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Kinh phí hoạt động được chi cân đối trong nguồn ngân sách nhà nước cấp 

theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng 

Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, VP, TTCNTT, NH.38. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 
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