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QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở Y tế
____________

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo về Chính
quyền điện tử tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Trưởng phòng Tổ
chức – Hành chính, Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử
Sở Y tế tỉnh Kon Tum thành Tổ chỉ đạo về Chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Kon
Tum, sau đây gọi tắt là Tổ chỉ đạo, thành phần gồm có:
1. Giám đốc Sở Y tế: Tổ trưởng.
2. Phó Giám đốc Sở Y tế, phụ trách công tác công nghệ thông tin: Tổ phó.
3. Các thành viên:
- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế;
- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế;
- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược, Sở Y tế;
- Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
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- Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế phụ trách công nghệ
thông tin.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chỉ đạo
1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế:
- Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số,
nền kinh tế số và xã hội số theo quy định của Trung ương và tỉnh; triển khai
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành Y tế.
- Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát
triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số
trong ngành Y tế.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế,
chính sách, đề án, dự án, giải pháp về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử
trong ngành Y tế.
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều phối, ứng cứu khẩn cấp sự cố và bảo
đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Y tế.
- Định kỳ và đột xuất báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chính
quyền điện tử trong ngành Y tế cho cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế.
2. Tổ chỉ đạo được trưng dụng, sử dụng công chức, viên chức của phòng
thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở để tham mưu, giúp việc.
3. Các thành viên Tổ chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được
hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên
do Tổ trưởng phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 145/QĐ-SYT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Sở Y tế về việc
thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở Y tế.
Điều 4. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp
vụ thuộc Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cá nhân có
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, KHTC, TCHC.
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