
 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:629 /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số  

và y tế thông minh ngành Y tế Thừa Thiên Huế 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc 

Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển 

đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và 

y tế thông minh ngành Y tế Thừa Thiên Huế trên cơ sở Ban chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử, Chuyển đổi số và y tế thông minh ngành Y tế Thừa Thiên Huế (sau 

đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1.  Ông Trần Kiêm Hảo                     Giám đốc Trưởng ban 

2.  Ông Lê Viết Bắc                     Phó Giám đốc Phó trưởng ban 

3.  Ông Hoàng Trọng Quý Phó Giám đốc Phó trưởng ban 

4.  Ông Nguyễn Đắc Ngọc TP. TCCB Thành viên 

5.  Ông Trần Đình Oanh            Chánh thanh tra Thành viên 

6.  Ông Nguyễn Mậu Duyên       TP. NVY Thành viên 

7.  Ông Trần Phan Quốc Bảo TP. KH-TC Thành viên 

8.  Ông Võ Đức Bảo                  TP. NVD Thành viên 

9.  Ông Thái Văn Tuấn Chánh Văn phòng Thành viên 

10.  Ông Nguyễn Đào Phó Chánh Văn phòng Thư ký 

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Tham mưu giúp Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế về chủ trương, chiến lược, cơ chế 

chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển 

đổi số và y tế thông minh ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc đẩy mạnh ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và y tế thông minh trong hoạt 

động chuyên môn, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dịch vụ công trực tuyến, 

hệ thống GIS chuyên ngành Y tế. 

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm, 5 năm, triển khai thực hiện 

đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế thông minh phục 

vụ cải cách hành chính trong ngành Y tế đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. 

4. Cho ý kiến về các kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển và ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế thông minh trong ngành Y tế. 

5. Giúp Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế điều phối, đôn đốc việc thực hiện các kế 

hoạch, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành, liên đơn vị về phát 

triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế thông minh. 

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế và các cấp có thẩm 

quyền. 

7. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo của Bộ Y 

tế và UBND tỉnh.  

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Kế hoạch và Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo họp định kỳ họp 3, 

6 tháng 1 lần và đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và giao nhiệm vụ Văn phòng làm Tổ 

trưởng. Tổ giúp việc gồm đại diện các phòng chức năng và đại diện một số đơn vị 

tuyến tỉnh, tuyến huyện thuộc Sở.  

3. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được 

hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Y tế để điều phối các 

hoạt động liên quan của Ban Chỉ đạo. 

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Ngân sách nhà nước cấp theo chế độ 

tài chính hiện hành và cấp qua tài khoản của Văn phòng Sở. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

444/QĐ-SYT ngày 20/5/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền 

điện tử, Chuyển đổi số và y tế thông minh ngành Y tế Thừa Thiên Huế. 

Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cục CNTT-Bộ Y tế; 
- Sở TT&TT (phối hợp); 
- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tràn Kiêm Hảo 
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