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         Nam Định, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông,  

trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và đổi tên thành Trung 

tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

112/TTr-STTTT ngày 11/11/2022 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại 

Báo cáo số 2335/BC-SNV ngày 10/11/2022 về việc sắp xếp kiện toàn, tổ chức lại 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và đổi tên thành Trung tâm 

Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022 và thay thế Quyết định 

số 2938/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc đổi 

tên Trung tâm tin học thành Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền 

thông; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông;   

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7, VP8.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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