
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
    Số:         /QĐ-UBND                     Vĩnh Yên, ngày     tháng     năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử  

hướng đến chính quyền số thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn 2021 - 2025 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sử 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 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

 Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg, ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; 

 Căn cứ Nghị quyết số 17/NQCP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, 

định hướng đến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; 

 Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc Thông qua Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính 

quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0. 

 Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-UBND, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến 

chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 279/TB/TU, ngày 24/3/2021 của Thường trực 

Thành ủy Vĩnh Yên về việc thuê tư vấn xây dựng "Đề án nâng cao chất lượng dịch 

vụ thành phố giai đoạn 2021 - 2030; Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ và thể 



 

 

dục, thể thao thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025"; 

 Căn cứ Thông báo kết luận số 416-TB/TU, ngày 01/7/2021 của Thường 

trực Thành ủy về chủ trương mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác văn 

hóa, văn nghệ; 

 Căn cứ Thông báo Kết luận số 631-TB/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số thành phố Vĩnh 

Yên giai đoạn 2021 – 2025; Đề án phát triển Văn hóa, Văn nghệ và thể dục thể thao 

thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; 

 Theo Đề nghị của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tại Tờ trình số 

80/TTr-VH&TT, ngày 30/12/2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính 

quyền số thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn 2021 – 2025; 

                      (Có Đề án chi tiết kèm theo Quyết định này) 

 Điều 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban, ngành đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định 

của pháp luật hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:           
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc (b/c); 

- Sở TT&TT Vĩnh Phúc (b/c); 

- Thành ủy Vĩnh Yên (b/c); 

- HĐND thành phố Vĩnh Yên (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- CPVP UBND thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VH&TT; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Phương 
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