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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng thể chế thành lập 

Văn phòng vận hành và điều phối hệ thống thông tin quản lý không gian  

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ  VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TĂNG CƯỜNG  

KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA ĐÔ THỊ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của 

tổ chức phối hợp liên ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 

dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần 

Thơ và dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của 

đô thị; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng thể chế thành lập Văn 

phòng vận hành và điều phối hệ thống thông tin quản lý không gian (viết tắt là Tổ 

công tác SDI). 

1. Tổ trưởng:  

Ông Dương Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Tổ Phó: 

Ông Lê Quang Tuyến, Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Tổ Công tác. 

3. Thành viên tổ: 

a) Mời Tiến sĩ Lưu Đình Hiệp, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.   



b) Ông Đoàn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA; 

c) Ông Tăng Quốc Cường, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

d) Ông Hồ Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

đ) Ông Nguyễn Hoàng Đạo, Giám đốc Ban Quản lý và Điều hành vận tải hành 

khách công cộng, Sở Giao thông vận tải. 

e) Ông Trần Tấn Thuận, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ. 

g) Ông Phạm Văn Đồng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giao 

thông vận tải. 

h) Ông Huỳnh Hồ Hữu Phúc, Phó Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc, Sở 

Xây dựng. 

i) Ông Lê Hồng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông. 

k) Đại úy Dương Nhật Thành, Đội trưởng, phòng An ninh kinh tế, Công an 

thành phố. 

l) Ông Đoàn Đình Hổ, Trưởng phòng Ứng dụng, Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông. 

m) Ông Phạm Văn Tâm, Trưởng phòng Phát triển công nghệ, Trung tâm Công 

nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.  

n) Ông Tạ Quỳnh Thảo, Phó trưởng phòng Tư vấn khảo sát xây dựng, Viện 

Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng. 

o) Ông Hồ Bảo Nam, Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

p) Ông Lã Hoàng Đạt, Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

q) Ông Đặng Quốc Tân, Chuyên viên, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

r) Ông Phạm Thanh Hải, Chuyên viên, Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

s) Ông Phạm Hồng Sơn, Chuyên viên, phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng. 

t) Ông Trần Quang Vinh, Chuyên viên, phòng Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây 

dựng. 

u) Ông Ngô Bảo Hoàng, phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ. 

v) Bà La Sở Sen, Văn phòng dự án “100 thành phố có khả năng thích ứng” tại 

thành phố Cần Thơ. 



Điều 2. Tổ công tác SDI có nhiệm vụ:  

1. Phối hợp chuyên gia Ngân hàng thế giới tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực 

hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành 

phố Cần Thơ và dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích 

ứng của đô thị (viết tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng thể chế thành lập Văn phòng vận 

hành và điều phối hệ thống thông tin quản lý không gian SDI; Thống nhất các dữ 

liệu cần thu thập, công tác thu thập số liệu, quy trình quản lý dữ liệu, số hóa và 

trình diễn số liệu;  đầu tư cơ sở hạ tầng (thiết bị, máy móc, …); đồng thời, có trách 

nhiệm căn cứ Tham chiếu công việc để tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo thực hiện 

các nội dung có liên quan.  

2. Tham gia phối hợp hoạt động, hỗ trợ xây dựng thể chế của Tổ công tác 

nghiên cứu, xây dựng thể chế thành lập Văn phòng vận hành và điều phối hệ thống 

thông tin quản lý rủi ro ngập (Tổ công tác FRMIS), Tổ công tác nghiên cứu, xây 

dựng hệ thống kết nối giao thông công cộng được cải thiện và Tổ công tác nghiên 

cứu, xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội ứng phó với ngập. 

3. Tổ công tác SDI được chủ động phối hợp với sở, ngành trong thực hiện 

nhiệm vụ; đồng thời, được các Chuyên gia Ngân hàng Thế giới và Ban Chỉ đạo hỗ 

trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.   

4. Chịu trách nhiệm về việc tham mưu các nội dung, sảp phẩm đầu ra trong 

việc xây dựng thể chế thành lập Văn phòng SDI; đảm bảo nội dung theo yêu cầu 

và tiến độ gói sản phẩm đúng thời gian quy định. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao và theo quy định của 

pháp luật. 

6. Tổ công tác SDI có trách nhiệm dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Tổ công tác SDI, gửi Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ công tác SDI đóng góp ý kiến 

trước khi trình Tổ trưởng Tổ công tác SDI ban hành theo quy định. 

7. Thành viên Tổ công tác SDI hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có tinh thần 

trách nhiệm và tham gia xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

8. Tổ Công tác SDI tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:      TRƯỞNG BAN 
- Như Điều 3; 

- VP UBND TP (3D); 

- Lưu: VT. LNQ.  

 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Thị Hồng Ánh 
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