
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Số:   1402    /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
                  

         Thừa Thiên Huế, ngày   27   tháng 6  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc  

triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ điện tử sức khỏe toàn dân  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-BYT ngày 05/02/2016 của Bộ Y tế về phê 

duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay 

đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm 

quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc 

xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 657/TTr-SNV ngày       

19 tháng 6 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban điều hành triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ điện tử 

sức khỏe toàn dân (sau đây viết tắt là Ban điều hành), gồm các thành viên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế. 

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế. 

3. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

4. Các Ủy viên: 

a) Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

b) Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính; 

c) Ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

d) Mời ông Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh. 

Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban điều hành gồm các ông, bà sau: 

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Mậu Duyên, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y, 

Sở Y tế. 

2. Tổ phó: Ông Hoàng Văn Đức, Chánh Văn phòng Sở Y tế. 

3. Tổ viên: 

a) Ông Nguyễn Đắc Ngọc, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế; 

b) Bà Lê Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế; 

c) Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
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d) Ông Bùi Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông; 

đ) Ông Trần Phan Quốc Bảo, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài 

chính, Sở Y tế; 

e) Mời ông Nguyễn Minh Tâm, Trưởng phòng Phòng Khoa học công nghệ–

HTQT, Đại học Y Dược Huế; 

g) Mời ông Trần Tuấn Kiệt, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh. 

h) Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

i) Ông Nguyễn Đào, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế; 

k) Bà Phan Thị Diệu Hương, Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính - Sự 

nghiệp, Sở Tài Chính; 

l) Ông Hoàng Xuân Thiện, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức, Sở 

Nội vụ; 

m) Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, 

Sở Kế hoạch Đầu tư; 

Tổ giúp việc cho Ban điều hành có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế 

hoạch công tác của Ban điều hành; điều hòa, phối hợp, đôn đốc việc thực hiện 

nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo các hoạt động 

chung của Ban điều hành; triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch hoạt động 

của Ban điều hành và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban điều hành giao. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành 

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng, 

triển khai và thực hiện tạo lập và quản lý hồ sơ điện tử sức khỏe toàn dân. 

2. Phối hợp các sở, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan trong việc triển 

khai tạo lập và quản lý hồ sơ điện tử sức khỏe toàn dân. 

3. Tham gia ý kiến về chính sách, các chương trình, dự án về triển khai tạo 

lập và quản lý hồ sơ điện tử sức khỏe toàn dân. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều 

phối, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về triển khai tạo lập 

và quản lý hồ sơ điện tử sức khỏe toàn dân. 

5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 

cấp có thẩm quyền. 

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban điều hành 

1. Trưởng Ban điều hành ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành; 

chủ trì các cuộc họp của Ban điều hành, định kỳ 1 năm 2 lần và đột xuất khi có 

yêu cầu. 

2. Các thành viên của Ban Điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 

được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu tại cơ quan công tác để 

điều hành hoạt động của Ban điều hành. Thành viên trực của Ban điều hành sử 

dụng con dấu của Sở Y tế để điều phối các hoạt động nội bộ của Ban điều hành. 
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4. Cơ quan thường trực đặt tại Văn phòng Sở Y tế. 

5. Kinh phí hoạt động của Ban điều hành và Bộ phận giúp việc cho Ban 

điều hành do ngân sách nhà nước cấp theo chế độ tài chính hiện hành và cấp qua 

tài khoản của Sở Y tế. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định này. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Các Sở: Nội vu; Y 

tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban điều hành có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 6;   

- Bộ Y tế; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP và CV: YT, CN, TH; 

- Lưu: VT, NV, YT.                     

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ 
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