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Kon Tum, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon
Tum;
Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo về Chính quyền điện
tử tỉnh Kon Tum;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành phần sau đây:
1. Giám đốc Sở - Trưởng ban.
2. Phó Giám đốc Sở (Phụ trách Trang thông tin điện tử của Sở) – Phó
Trưởng ban.
3. Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch Sở - Thành viên thường trực.
4. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở - Thành viên.
5. Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp - Thành viên
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Nhiệm vụ:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được
Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh giao tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn và đổi
tên Ban chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.
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- Định kỳ và đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả triển khai thực
hiện Chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo
chuyển đổi số tỉnh Kon Tum.
2. Quyền hạn:
- Ban Chỉ đạo được sử dụng công chức, viên chức của các phòng thuộc Sở,
đơn vị trực thuộc Sở để tham mưu, giúp việc. Trưởng ban và Phó Trưởng ban
được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi ký ban hành các văn bản
của Ban chỉ đạo.
- Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được
hưởng các chế độ theo quy định hiện hành (nếu có).
- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo
phân công.
Điều 3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; các đơn vị có liên quan và cá
nhân đảm nhiệm chức danh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TH, NTQ.
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