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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định chi tiết khoản 

3, điều 37 và điều 39 Luật Việc làm về Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm; 

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh thành Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Kế hoạchchuyển đổi số số 96/KH-SLĐTBXH ngày 04/4/2022 của Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội và Kế hoạch số 481/KH-TTDVVL ngày 12/4/2022 

của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh ;  

Xét đề nghị của phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính, Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Hoa Hồng - TP.KH-TC,TH - Trưởng ban  

2. Ông: Hồ Anh Tú - Trưởng phòng BHTN - Phó ban. 

3. Ông Lương Xuân Hà - Phó phòng Tư vấn, GTVL-TTTTLĐ - Thành viên 

4. Ông Đào Xuân Hùng - Trưởng phòng Cung ứng XKLĐ - Thành viên 

5. Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Phó phòng Đào tạo - Thành viên 

6. Ông Nguyễn Văn Quảng- Phụ trách Sàn GDVL Kỳ Anh- Thành viên 

7.Ông Trần Bá Hoàng- PT Công nghệ thông tin - Thành viên 

Điều 2. Chức năng của Ban Chỉ đạo: 

Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện các 

chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển 

đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

1. Đề xuất với lãnh đạo các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy 

xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số. 

2. Giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các phòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số; 

3. Giúp Giám đốc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, 

cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan đến chuyển đổi số. 



4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm và cấp có 

thẩm quyền. 

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ 

đạo. 

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

các chế độ theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Điều khoản thi hành: 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Trưởng phòng KH-TC,TH , các cơ sở, 

phòng chuyên môn  và các ông (bà) có tên trên căn cứ quyết định thi hành. 

  
Nơi nhận: 
- Các cơ sở, phòng chuyên môn,  

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

             GIÁM ĐỐC 
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