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Kon Tum, ngày 08 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhân sự kiêm nhiệm phụ trách công tác chuyển đổi số
_____________________

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH KON TUM
Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2009 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Giám
đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon
Tum;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và
phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030”;
Căn cứ Kế hoạch số 2751/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và
phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Công văn số 3737/SYT-KHTC ngày 06 tháng 9 năm 2022 về việc
tuyên truyền và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công bà Nguyễn Thị Tố Loan - Nhân viên Phòng Nghiệp vụ
kiêm nhiệm phụ trách công tác chuyển đổi số của Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm.
Điều 2. Nhiệm vụ
- Tham mưu lãnh đạo về tổ chức truyền thông, tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của công chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số,
nhất là chuyển đổi số trong y tế.
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- Cung cấp tin, bài phản ánh về các hoạt động chuyển đổi số của đơn vị,
đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Chi cục và cung cấp cho Trang thông
tin điện tử Sở Y tế để biên tập và đăng tải, tuyên truyền trên chuyên mục
“Chuyển đổi số”.
- Tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số.
Điều 3. Cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Các phòng thuộc Chi cục;
- Lưu: VT.
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