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Kính gửi: 

 

 

 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của 

HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực 

hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025; 

Công văn số 31/UBND-KGVX ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND 

tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 208/HD-STTTT ngày 06/02/2023 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2022 của HĐND tỉnh, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn  

 - Căn cứ Điều 1 và Điều 2, Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 

30/12/2022 của HĐND tỉnh, ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, 

công chức, viên chức biệt phái thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số cấp huyện, 

cấp xã, thị trấn gửi về UBND huyện trong ngày 24/02/2023 (qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin) để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông 

- Nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện 

nhiệm vụ Chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị được quy định tại (mục 1) hướng 

dẫn số 208/HD-STTTT ngày 06/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Căn cứ quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện được hưởng và mức hỗ 

trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số tại 

Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND 

tỉnh và Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

nhiệm vụ Chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, tham mưu cho 

UBND huyện bố trí nguồn kinh phí chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện theo quy định. 
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UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

(Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND; Hướng dẫn số 208/HD-STTTT gửi 

kèm theo trên VNPT-iOffice)  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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