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UBND TINJI QUANG TRI CQNG 1JOA xA HQI cirU NGHIA VIT NAM 
VAN PHONG Dôc 1p - Ti do - Hanh phiic 

S& /DA-VP Quáng Tn, ngày tháng 12 nám 2020 

DEAN 
Thành Ip Cong Thông tin din tü' tinh Qung TrI 

I. S1rJ CAN THIET THANH LIP CONG THÔNG TIN DIN flY TINH 
QUANG TRI 

Ngày 04/04/2014, ChInh phü ban hành Nghj djnh s 24/2014/ND-CP quy 
djnh to chCrc các ci quan chuyth mOn thuc Uy ban nhân dan tinh, thành phO tic 
thuc Trung ung, trong do quy djnh mOt trong nhüng chic nAng, nim vu cüa 
Van phOng Uy ban nhân tinh là "dâu môi Cong thông tin diên ti kêt nôi M thông 
thông tin hành chinh din tzphuc vu cong tác lãnh dao, chi dao diêu hành cia Uy 
ban nhdn dan, hz tjch Uy ban nhdn dan cap tinh; quán ifi cong báo và phc vu 
các hoit dong chung c,a Uy ban nhOn dOn cap tinh ". 

Thông tix lien tjch s6 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 cüa Van 
phông Chinh phO và Bô NOi v ye huàng dn chirc nang, nhim vii quyên hn a 
c câu to chrc cüa Van phOng UBND tinh CO nêu rO mit trong nhng chrc näng, 
nhim vij cüa Van phông UBND tinh dO là "TO ch&c quOn l, cap nht thông tin 
phuc vu srf chi dao, diêu hành cüa Uy ban nhOn dOn, Chz tich Uy ban n/iOn dOn 
cOp tinh, Thwc hiên chê do thông tin báo cáo ye hoat d5ng cza Cong Thông tin 
diên ti va kêt nôi h thôn' thông tin hành chInh diên ti chi dao, diêu han/i cüa Uy 
ban nhdn dOn, Chü tjch Uy ban nhOn dOn cOp tin/i; XuOt ban, phát hành Cong báo 
cOp tin/i; Thiêt 14p, quán l và duy trl hoç1t d5ng mng tin hQc cüa Uy ban nhOn 
dan cOp tin/i ". 

Thông báo s 63/TB-UBND ngãy 28/5/2020 cüa UBND tinh Quáng Trj v 
Kêt 1un cüa Phó Chü tjch Thuing trirc UBND tinh ti buôi lam vic vôi S Thông 
tin và Truyên thông và các ngành lien quan dA chi do "Van phông UBND tinh chü 
tn xay dirng Dê an thành 1p dan vj Cong thông tin din tcr tinh trrc thuc V.n 
phOng UBND tinh trên Ca si bO may chrc n.ng nhim vi1 cUa Trung tam Tin h9c 

tinh". 
Van phOng TJBND tinh xay dung D an thanh 1p Cng thông tin din tCr tinh 

Quãng Trj trrc thuc Van phông tren ca sâ to chüc li hot dOng cüa Trung tam Tin 
h9c tinh nhäm thrc hin dCing quy djnh cüa Nhà nuàc và các van bàn chi dao diêu 
hAnh ciia UBND tinh, gop phãn nâng cao chat luqng cong tác tham muu, giüp vic 
cho UBND tinh, Chü tch và các Phó Chü tjch UBND tinh. 

II. CO S% PHAP LY 
- Nghj dinh s6 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 cUa ChInh phü Quy djnh t 

chirc các cci quan chuyên mon thuOc UBND tinh, thành phO true thuôc Trung 
uang; 



- Nghj djnh s 107/2020/ND-CP cüa ChInh phü sUa dM, b sung mt s diu 

cüa Nghj djnh sO 24/2014/ND-CP ngày 04/4/20 14 cUa ChInh phü quy dnh to chirc 
cac ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung 

ucmg; 
- Ngh dlnh s 120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cüa ChInh phü quy dlnh v 

thành 1p, to chirc 1i, giâi the dGn vi su nghip cong lip; 

- Nghj djnh s6 43/201 1/ND-CP ngày 13/6/2011 cüa ChInh phü quy djnh v 
vitc cung cap thông tin và djch vii cong trrc tuyên trên Trang thông tin din tr 
ho.c Cong thông tin din tl:r cüa ca quan nhà nuâc; 

- Thông tu lien tjch s 01/2015/TTLT-VPCPBNV ngày 23/10/2015 cUa Van 

phông ChInh phci và B Ni vi ye huàng dan chücnãng, nhim vu quyên hn và 
ci cau to chrc cüa Van phàng UBND tinh, thành phô trrc thuc Trung uang; 

- Thông tu s6 32/2017/'FT-BTTTT ngày 15/11/2017 cüa B Thông tin và 
Truyên thông quy djnh ye vic cung cap djch vi Cong trrc tuyên và báo dam khá 
nãng truy cp thun tin dôi vài trang thông tin din ti:r hoc cOng thông tin din tCr 

cüa cci quan nhà nuâc; 
- Thông báo s 63/TB-UBND ngày 28/5/2020 cUa UBND tinh Quáng Tr1 v 

Kêt lun cUa Phó Chü tjch Thuing trirc UBND tinh tai buOi lam vic vài Si Thông 
tin va Truyên thông và các ngành lien quan. 

III. PHU'ONG AN THAN H LiP CONG THÔNG TIN DIN TU' TINH 
(TRN C SO TO CHU'C LiJ TRUNG TAM TIN HQC TiNH) 

1. V trI chfrc näng: 
Cng Thông tin din tcr tinh Quàng Trj là don vi sr nghip cong 1p tnrc 

thuc Van phOng UBND tinh, chju sir chi dao, quãn 19 trirc tiêp, toàn din cUa Van 
phOng UBND tinh; dOng thi, chju sir kiêrn tra, huàng dn ye chuyên mon nghip 
vi cUa các co quan quãn 19 chuyên ngành cap trên. 

Cng Thông tin din tcrtinh Quàng Trj thrc hin các chirc nãng: Du mi 
cong thong tin din tr; kêt nOi h thông thông tin hành chmnh din tcr; quãn 19 và 
vn hành COng Thông tin din ttr tinh; Quãn trj và triên khai irng diing cOng ngh 
thông tin phiic v11 sir chi dao, diêu hành cUa UBND tinh Va các don vj, dja phucmg 
trong tinh; quán 19 xuât bàn và phát hành Cong báo cap tinh. 

Ten ting Anh: QUANG TRI PORTAL (GQi tt là QTP) 

Cng Thông tin din tü tinh Quãng Trj có tu cách pháp nhân, có con du và 
tãi khoãn riêng dê hot dng. Biên chê, co chê tài chInh thijc hin theo Nghj dlnh 
so 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü quy djnh ye co chê tr chü cüa 

don vj sr nghip cOng lop. 

2. Nhim vi: 

Cng Thông tin din tir tinh Quâng Tr là phuong tin thông tin cUa UBND 
tinh nhãm thông tin, tuyên truyên và dnh huàng du luân thông qua vic cung cp 
các thông tin ye ljch sir, van hóa, các hoat dng kinh të - xä hi cüa tinh và các 
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hoat dng chi dao diu hãnh cüa lAnh dao tinh; là Au m6i kt n6i hoat dng cung 
cp thông tin cüa c quan hành chinh các cap, phiic vi trin khai hoat dong djch vi 
va cac hoit dng chi dao diu hãnh cüa 1nh do tinh; xây dimg mOi quan he tnxc 
tuyn gifla chInh quyên vài ngt.thi dan, th chrc và doanh nghip; xay dirng, nghiên 
ciru và trin khai Crng ding các phAn mm, cci si dt 1iu Va giãi pháp cong ngh 
thông tin phiic vi cOng tác quân 1, diêu hãnh, giái quyêt cong vic cüa UBND 
tinh, Van phông UBND tinh; dam bâo vn hành lien tçic, an toàn thông tin các thit 
bi mng, may chCi, thiêt bj kru tr, djch vii cci bàn, các h thng mng cung cp 
thông tin ra internet, mang truyn s lieu chuyên dung, m*ng tin hQc Vn phông 
UBND tinh. Quãn 1 xut bàn và phát hành Cong báo cp tinh. 

2.1 Quãn 1 và 4n hành COng Thông tin din tr tinh: 

a) Thông tin, tuyên truyn và djnh htning du 1un thông qua viêc cung cp cac 
thông tin ye ljch sir, vn hóa, các hoat dng kinh té - xA hOi cüa tinh và các hot 
dng chi dao diêu hành cüa Lanh dao  tinh; 

b) Là du rn6i kt n6i hot dng cung cAp thông tin qua internet cüa c quan 
hành chInh các cap, phic vi triên khai hoat dng djch vi cOng len mng internet; 

c) Cung cAp và ph bin các thông tin cüa Chinh quyn tinh; hoat dng chi 
dao diêu hành cüa Lãnh do tinh; các thông tin ye hot dung kinh té, chmnh trj, van 
hóa - xa hi cüa tinh den cáe to chüc và cong dan thông qua mng internet; 

d) Tip nhn, thông tin giãi quyt kin cUa cong dan và các t chirc v c 
ché, chInh sách, thu flic hãnh chinh lien quan den hoat dng kinh doanh và dM 
song nhãn dan; lay kiên nhân dan ye di thão van bàn quy pham pháp 1ut; gop ', 
hin kê xây drng qué hucing tinh Quãng Trj; 

e) Tao  rnôi trtring th chrc din dan, thão lun, trao di truc tuyn giüa cong 
dan và các to chirc vôi chInh quyên tinh; 

g) Ph bin, tuyên trnyn, thu hCit các t chüc và cOng dan tham gia giao djch 
vài chInh quyên các cap thông qua các djch vi,i cong trên Cong Thông tin din tCr; 

h) Là dAu m6i tip nhn các vAn bàn quy pharn pháp lut, các vAn bàn chi dao, 
diêu hành cüa Lânh dao tinh; tiêp nhn và yéu cáu cung cap thông tin tir các S, 
ngành, các huyn, thành phô, thj xA, Ca quan và tO chirc khác dé tuyén truyên, phô 
biên trên COng Thông tin din tCr; 

i) Thu nhp, xây drng cci s d lieu thông tin và th churc cp nht ni dung 
bang tiéng Vit và tiêng nucc ngoài len COng Thông tin din tu; 

k) Thrc hin các hot dng djch vii cung cAp thông tin, djch vt quãng cáo, h 
tr doanh nghip phát triên, xay dijng thucing hiu trén Cong Thông tin din tcr. 

2.2. Cong tác triên khai Ong diing cong ngh thông tin: 

a) Xây dung và trin khai thig dung các giài pháp cong ngh thông tin: 

- Tham miru Chánh VAn phOng UBND tinh t ehirc thijc hien các chuong 
trInh, dé an lien quan den linh vuc cong ngh thông tin tai VAn phOng UBND tinh; 
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- Quán 1, quãn trj, trin khai, huàng dan, t huAn và khai thác có hiu qua 
các h thông thông tin, phân mêm dung chung, phân mm i'rng dung phic vi cong 
tac diêu hânh, chi dao  cüa lãnh dao UBND tinh, Vn phông UBND tinh, các si, 
ban, ngành, các din vj cap x; 

- Tham muu cho Lrih dao  Van phông UBND tinh trong vic thrc hin các 
giái pháp nâng cao chi so ICT cüa &in vj VAn phông UBND tinh. 

- Nghiên cru, tham muu (mg ding các cong ngh môi, san phm mdi, k 
thut tiên tiên trong lTnh v1rc cong ngh thông tin dê phiic vti cong tác chi dao, diêu 
hành cüa länh dao IJBND tinh, các Sir, ngành; 

- Tham mtru ct xut xay dijng, cp nht phiên bàn mài các ph&n min (mg 
ding duoc länh dao UBND tinh, Chánh V.n phông UBND tinh giao nhim vi11 

quãn 1 và vn hành; 

- Tu vn djch viii, xây dmng, thi cong ha tng k5 thut cong ngh thông tin, 
phAn mêm (mng ding theo quy djnh cUa pháp Iut; tao  nguOn thu duy tu, bão dung 
ca sii 4t chat k thut ccia &in vj; 

- Thrc hin các quan h hçp tác trao d& cong ngh thông tin vài các Co quan, 
don vi trong và ngoài nuàc theo quy dinh cüa pháp 1ut. 

b) Quãn nj, vn hành ha thng k5 thut Cong ngh thông tin: 

- Theo dOi, quãn 1', quãn trj và vn hành dam bão n djnh, thông su6t và thit 
bj mng, may chü, thi& bj hru trü và djch vii co bàn; quãn 1 kho d 1iu dê cung 
cap thông tin kip thii, nhanh chOng, chInh xác phic vi cho vic quãn 1)", diêu hành 
cüa Lãnh dao UBND tinh, VAn phông UBND tinh và các cu quan, dn vj, dja 
phurng, can bO,  cOng ch(mc, vien ch(mc cüa tinh, mng truyên so 1iu chuyén dung 
ChInh phü (CPNET), mng truyên so 1iu chuyên dung co quan Dâng - Nhà nuâc, 
du?ng truyén kêt nOi internet; quãn 1 ha tang cong ngh, thi& bj k thut chuyn 
dung ph%tc vi vic vn hành Cong Thông tin din t(m tinh Quãng Trj; 

- Quãn 1, quán trj, 4n hành các h thng hi nghj tiVc tuyn gm: ChInh 
phü vâ huyn, thi xA, thành pho; h thông truyên hInh trmc tip các buôi dôi thoai 
cüa LAnh dao tinh vôi ngu1i dan, doanh nghip, các k3' h9p Hôi dOng nhân dan 
tinh; 

- Tham muu Chánh VAn phông UBND tinh ye các nOi  dung lien quan chuyên 
môn, k5 thut cüa trung tam tIch hçrp dtt 1iu; xây dimg phuong an phan bô du toán 
ngãn sách hang nAm phvc vu cOng tác quàn trj, 4n hành các trang thiét bj, các h 
thông tixmg iCra, các thiêt bj bào v, 

- Chü tn, phi hqp vài các don vj lien quan tnin khai cu hlnh, cài dat các 
may chü, thiêt bj mng, phân mêm, Co sâ d lieu dam bão dOng bO h thông an 
toàn, an ninh và bão mt dü 1iu. 

c) Quân trj, vn hãnh mang tin hçc Van phông UBND tinh: 
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- Theo döi, quãn 1, 4n hành và phát trin ha tang k5 thut cüa mng tin hQc 
ni b (LAN), mng không day (WIFI) t?i  tn1 sà Vn phông UBND tinh Va CáC 

don vj tnxc thuOc Vn phèng UBND tinh; 

- Duy tu, bão dung djnh k9 theo k hoach, dam bão h th6ng mang tin hpc 
Van phông UBND tinh hoat dng thông suôt 24/7; 

- Dnh kS' t chirc trin khai dào tao,  tp hun khai thác và sCr ding mng tin 

h9c Van phàng UBND tinh cho can b, cong chirc, viên chrc Co quan; 

- ChCi trI ph6i hcip vth các don vj 1in quan trin khai cu hInh, cal dt các 
thiêt bj, phân mêm trên h thông mng tin h9c Van phông UBND tinh dam bão 
dông bO h thông, an toàn, an ninh và baa mt dü 1iu; 

- Huâng d.n nghip vv khai thác và s ding các ph.n mm cho can b, cong 
chrc, viên chirc ducic trin khai 1mg dvng tai Van phông UBND tinh; 

- Quàn 19 và 4n hãnh h thng camera an ninh quan sat t?i trigi si UBND 

- Quãn 19, quãn trj, 4n hành 02 h th6ng hOi nghj truc tuyn: ChInh phü, BO, 
ngành vài tinh và cüa UBND tinh vâi UBND các huyn, thj xä, thành phô; 

- Quàn 19 va khai thác hiu qua tài san thi& b tin h9c, mng may tInh, 
phân mêm h thOng, phân mêm dung chung, phân mêm 1mg diing và các Co sâ 4t 

chat k thut khác do don vj quãn 19. 

4. Quãn 19, 4n hành H th6ng phn mm Quàn 19 van ban và H so cOng 

vic va cac phân mêm dung chung khác trn pham vi toàn tinh. 

5. Thrc hin các nhim vi1 khác do Chü tjch, các Phó Chü tjch, Chánh Van 
phông UBND tinh giao. 

2.3. Cong tác Cong báo: 

Thrc hin nhim vi v quân 19, hoat dngxuAt ban, phát hành Cong báo tinh: 
To chlmc quãn 19 Cong báo theo quy djnh tai Diêu 82 den Diêu 95 cUa Nghi dlnh so 
34/20161ND-CP ngày 14/5/2016 elm Chinh phi quy djnh chi tiêt mt so diêu và 
bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy pham pháp 1ut; Thông tu sO 
01/2017/TT-VPçP ngày 31/03/2017 elm Van phông Chinh phü huàng dn thc 
hin quy djnh ye Cong báo; Quyet cljnh SO 1 068/Q-UBND ngày 28/5/2015 cüa 
UBND tinh Quãng Tr ye vic Quy djnh cap phát mien phi COng baa tinh. 

lv. THIJC TR4NG TO CH(JC VA llOiT DQNG CUA TRUNG TAM 
TIN HQC TINH TRIXOC KHI TO CH1TC L31 

1. VI trI, chfrc nAng 
Trung tam Tin hQc tinh (sau day gi tAt là Trung tam) ia don vj sij nghip có 

thu, trijc thuOc VAn phông UBND flnh; chu sir quãn 19 trirc tiêp clia VAn phôn 
UBND tinh; thrc hin chê dO tr chü, tu chju trách nhim theo Nghj djnh so 
43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 elm ChInh phü. Trung tam cé tu cách pháp nhân, 
có con dâu riêng. Trung tam to chlrc hach toán doe lap và ma tài khoãn tai  Kho bac 
nhà nuâc dê hoat dng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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Trung tam có chCrc näng giüp Chánh Vn phông tham muu cho UBND tinh 
quãn 1 xây dung và triên khai các tng dng CNTT vào cong tác quàn 1 hành 

chmnh nhà nuàc cüa tinh, thrc hin vic xay dirng, quãn 1 mng tin hQc din rng 
cüa tinh; quân 1, duy trI và to chrc biên tp, cp nhp thông tin cho Trang Thông 
tin din tCr cüa tinh; quãn 1 vic xuât bàn Cong báo tinh và xay dirng, quãn 19, duy 

tn hoat dng cüa Cong bão dien tcr tinh. 
Thrc hin cac djch vii ye CNTT theo quy djnh cüa nhà nuóc. 

2. Nhim v1: 
2.1 Nhim viii v hot dng frng ding CNTT: 
Thirc hin cong tác quàn 19 xây dirng và tniên khai các üng diing CNTT vào 

cong tác quãn 19 hành chInh nhà nuâc cUa tinh, thrc hin vic xày drng, quan 1' 
mng tin hQc din rang cüa tinh và trung tam tich hçp dü 1iu cüa tinh, ci the nhu 

sau: 
a) Xây dmg, quàn 19, dieu hành va phát triên h thông phân mêm, ca si dU 

1iu, hi tang k thut cho mng tin hQc din rung cUa tinh dê triên khai các üng 

ding CNTT vao hot dng quãn 19 hành chinh nhà nuâctinh Quãng Trj, bao gôm: 
- To chirc xây drng và triên khai ing diving các phãn mêm, các cci sei dit 1iu, 

các trang web phvc vu cong tac quân 19 hành chInh nhà nuâc cho UBND tinh và 
eác don vj so, ban, ngành, UBND the huyn, thành phô, thj xä; 

- To chüc xây drng và triên khai i.rng ding h thông thu din tr cüa tinh và 

các djch vv co bàn cüa trung tam tIch hçip dIt 1iu tinh; 
- TIch hqp co sO dtt 1iu chuyên ngành cUa các dn vj sO, ban ngành, UBND 

các huyn, thj xà ti trung tam tIch hçip d 1iu tinh dê diing chung trên mng din 

rng cUa tfnh; 
- To chCrc dãotao tin hQc cho can bO,  cong chirc quân 19 hành chinh nhà nuOc 

trên dja bàn tinh dê khai thác cO hiu qua các phân mêm, co sO dtt 1iu, cãc thông 
tin hiên CO trên mng tin h9c din rng cüa tinh 

b) Tharn muu, dê xuât vâi Van phông UBND tinh trInh UBND tinh ban hành 
the quy the, quy djnh ye trien khai img ding CNTT vào hoat  dng quãn 19 hành 

chInh nhà nuOc trén dja bàn tinh. 
c) Duy trI hot dng thông suôt và sr kêt nôi lien tllc gicta mang tin hc din 

rOng cüa ChInh phü và mng tin hQc din rng cüa tinh, to chcrc diêu hành, quán tn 
mang tin h9e din rng cüa tinh, mng may tinh ni b Van phOng UBND tinh, 
dam bào hoat dng cho các cuc hQp tnirc tuyên phnc vii cho sr chi dao,  diêu hành 

cüaUBNDtinh. 
d) HuOng dan, kiêm tra, don dOe trien khai thijc hin üng diing CNTT dOi vOl 

Van phông cac SO, ban ngành, Van phông UBND các huyn, thj xâ, thành pbô. 
e) To chirc, nghien cüu, thirc hin va mg dung các dé tài nghiên cftu khoa hçc 

cong ngh vào cong tác quãn 19 hành chInh nhà nuOc phiic v1 sl;r chi do diêu hành 

cUa UBND tinh vã hoat dng dna Vn phOng UBND tinh. 
2.2 Nhim vi v quail 19 Trang thông tin din tfr tinh Quãng Trj: 

Thirc hin cong tác quán 19, duy trI hot dng, biên tip,  cung cap thông tin cho 
Trang thông tin din tCr cüa tinh (https://www.quangtri.gOV.Vfl) theo Nghj djnh so 
43/201 1IND-CP ngày 13/06/2011 cUa ChInh phU quy djnh ye vic cung cp thông 
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tin vã djch vi cong trrc tuyn trên trang thông tin din tr hoc cOng thông tin din 
tcr ccia ca quan nhà nuwóc, cv the nhu sau: 

a) Quãn trj và diu hành hot dng Trang thông tin din tr cüa tinh, dam bão 
an toàn cho Trang thông tin din tCr ci:ia tinh hot dng thông suôt lien ti1c, dam bào 

an toAn thông tin, dü lieu. 
b) TO chirc biên tap, cung cap thông tin và các dich vi,i cong trirc tuyên trén 

trang thông tin din tcr cUa tinh theo dung các quy djnh, huóng dn cüa ChInh phi, 
cüa các B) ngành và cüa UBND tinh ban hành. 

c) To chüc lay kiên gop cUa to chrc, cá nhân: 
- Tiêp nhn phãn ánh, kiên nghj cüa tO chirc, cá nhân ye quy djnh hành chInh 

theo quy djnh cüa pháp lust; 
- Däng tãi danh sách van bàn quy pham pháp lust, chü trucing chInh sách can xin 

kien; 
- Nghiên ci'ru nOi dung các kiên gop '; nhn kiên gOp mâi, dia chi, thu din 

tr cüa các ca quan, dan vj tiep nhn kin gOp . 
d) Lien kêt, tIch hçrp thông tin, djch vi cong trrc tuyên vâi trang thông tin din 

tCr cüa cac dan vj s&, ban nginh, UBND các huyn, thành phO, th xA. 
e) Báo tn, bào di.rng, duy trI hot dng, nâng cap, chinh sCra trang thông tin 

diên tCr; dam baa duing truyên may mOc, trang thiêt bj phvc vi vic thu thp, xfr I 
thông tin. 

1) Xây dimg, thuc hin kê hoach  dào tao, tap huân cho can b, cong chrc, cp 
nhp và truy cp thông tin dânh cho can b, cong chrc trên trang thông tin din tcr 
cüa tinh. 

2.3 Nhim vy ye quãn 1 vi xut ban Cong báo: 
Thrc hin cong tác quàn l, xuAt bàn COng báo in và xuât bàn Cong baa din 

tcr len Trang thông tin din tr cüa UBND tinh theo Nghj djnh so 34/2016/ND-CP 

ngày 14/5/2016 cüa ChInh phu ye Cong bàn, cv the thu sau: 

a) Tiêp nhn, däng Cong baa van bàn quy ham pháp lut và các van bàn khác 

cüa cac ca quan nhà nuàc, ngthi CO th&m quyên ban hành theo quy dnh cüa pháp 

1ut; rà soát, kiêm tra lan cuôi các van bàn truàc khi cong ho trên COng baa thea 
nhüng tiêu chI sau: Quy djnh cüa pháp lust ye ban hành van bàn, thâm quyên, ni 
dung, hInh thirc, the thüc và k thut trinh bay van ban theo quy djnh cüa pháp 
lut. 

b) Tri,rc tiep quãn l vic xuât bàn và phát hành Cong baa in, Cong báo din tu; 
Quãn I vic cap phát, sir d%ing dOi vai Cong báo cap min phi cho các co quan, to 

chixc trong tinh (thea quy djnh cua UBND tinh); Gcri trá và kiên nghj các ca quan 
ban hành van ban pháp lut chinh süa các sal sOt cüa vAn bàn (neu có) tnxàc khi 
Cong bO tren Cong báo. 

c) Giup Chánh VAn phOng UBND tinh son thão trInh UBND tinh ban hành 

các vAn bàn quy phm pháp lust lien quan den hot dng COng báo và to chirc, 
kiêm tra vic thi,rc hin các vAn bàn do sau khi ban hành. 

d) Quãn I và cp nhp Ca si dC lieu cüa Cong baa tinh len COng baa din tCr 
nuâc Cong hOa xA hOi chü nghia Vit Nam, tO chrc hoat dng và trc tiêp quàn l 
Cong báo diên tt'r tinh. 

2.4 Thrc hin các nhim vv khác do Chánh VAn phOng UBND tinh giao. 
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3. Thijc trang to chirc b may: 
- Lãnh do Trung tam gm Giám dc và 1 Phó Giám dc (truóc nàm 2020 

Trung tam có 2 Phó Giám dc) và 03 phông chuyên mon (Phông Cong ngh thông 

tin - TOng hqp, Phong Cong báo, Phông Trang thông tin din tcr) 
- So chi tiêu biên chê &rqc giao: Näm 2019 tr& ye truâc, Trung tam Tin hQc 

tinh duc giao 17 biên chê (trong do cO 03 chi tiêu hçip dông tir trã. luâng t nguOn 
thu). Nãm 2020, CO 3 viên chrc duçc Van phOng diêu dng sang Trung tam Phic 
vi hành chInh cOng và 01 viên chirc chuyên cong tác ra ngoài tinh nên hin ti 
Trung tam duqc giao 13 chi tiêu biên chê (trong dO 10 biên the hu&ig itrong tr 

ngân sách, 3 hqp dong hu&ng hwng tr nguôn thu cUa don vD. SO ngtthi CO mt tai 

thai diem hin ti là 12 ngui. 
V. PHUNG AN xU L yE TO CH1'fC BQ MAY, NHAN sll, iAi 

CHINH, TA! SAN VA cAc VAN DE KHAC cO LIEN QUAN 

1. To cht'rc b may 
1.1 Lãnh do Cong Thông tin din tfr: Gm Giám dc và 01 Phó Giám d&: 

a) Giám dc là ngix?ci dirng du Cng Thông tin din ti:r tinh Quãng Trj, chju 
trách nhim truàc Van phOng UBND tinh, Chãnh Van phOng UBND tinh và trtrâc 

pháp lust ye toàn b h thông Cong Thông tin din tl'r tinh tinh Quãng Trj; 

b) Phó Giám dc là ngtthi duqc Giám dc phân cong phv trách mt hoc mt 
sO linh vrc cong tác; chju trách nhim truOc Giárn dOe ye linh vi1c cong tác duçc 

phân cOng; 

c) Vic b nhim, b6 nhiêm lai, tr chirc, min nhini, diêu dng, luãn chuyên, 
khen thuäng, k' lut, cho tr chirc, nghi hru và thirc hin các chê d chinh sách dôi 
vâi Giám doe, Phó Giám dOc và Trirâng phOng, PhO Trwng phông thuc Cong 
Thông tin din tir tinh thrc hin theo quy djnh cüa pháp lust và theo phân cap eüa 
UBND tinh và Van phOng UBND tinh. 

1.2. Co cãu các phông thuc Cong thông tin din tü tinh: 

a) Phàng Cong ngh thông tin và Hành chInh; 

b) PhOng Cong báo - Biên tp thông tin. 

2. Phuong an nhân siy 
Biên ch cüa Cng Thông tin din t1r tinh nm trong thng biên ch hành chinh 

sir nghip hang näm cüa Van phOng UBND tinh ducc UBND tinh phân bO. 

Can Cu vào chrc nàng, nhim v11, co cu t chrc vâ danh miic vj trI vic lam 
duc cap cO thârn quyên phê duyt, hang näm Cong Thông tin din t tinh xây 
dirng kê hoch diêu chinh sO krngngui lam vic theo khOi lung cong vic, báo 
cáo Van phOng UBND tinh trinh cap cO thâm quyen xem xét, quyêt djnh theo quy 
dlnh cüa pháp lut dé bão dam thirc hin nhim vii dirçrc giao. 

Can cr thu cu cOng vic và khã nang tài chInh, Cng Thông tin din tcr tinh 
di.rqc k ket hçp dOng lao dng theo quy dnh hin hành. 
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3. V tn vic lam Va s ngtrôi lam vic: 

Can cr chire nng và nhim vii ducic giao, Vn phông UBND tinh du kin vi 
trI vic làni cüa Cong Thông tin din tc tinh là 18 vj tn, tuong rng vâi 18 ngu?ii 
lam viêc. Cu the nhu sau: 

3.1 Giám dtc: 
- Là ngu?ii diing d&u don vi; quãn l toàn din don vj; chiu trách nhim truc 

Chü tjch UBND tinh, Chnh Van phông UBND tinh và tnthe pháp lust ye toàn b 
hoat dOng cUa don vj; Chü tài khoãn don vi. 

- Xây dirng m11c tiêu, chit krcmg hang näm cüa don vj; 1p k hoach, chuong 
trInh cong tác, chi dao toàn b các hoat dng cUa don vj; dOn doe, kiem tra can bO, 
viên ehrc triên khai thc hin nhim vi trên co so ehuong trInh, kê hoch dã dê ra; 

- Tham muu vói Lath dao UBND tinh, Lành dao VAn phOng UBND tinh v 
các hoat dng lien quan den nhim vi chInh tr ciia don vj; 

- Xây drng phuong an phân b dir toán ngân sách hang narn phiic vii nhim 

vit chInh trj cüa don vj; 
- Quãn l' ni dung thông tin trên Cng Thông tin din tCr tinh; duyêt tin, bài 

và quyêt djnh vic dua tin, bài len Cong Thông tin din tr tinh; 

- Phii trách cong tác tuyên truyn, quâng bá và nghiên cü:u phát trin C6ng 
Thông tin din tü tinh, hoat dng irng ding cong ngh thông tin. 

3.2 Phó Giám dc (01 nguOi): 

- Là nguOi giüp vic cho Giám d6c; chju trách nhim truOc Giam dóc v k& 
qua tO chirc thrc hin các nhim vv duçic giao; 

- Cüng vOi Giám d6c xây drng miic tiêu chat luong hang nAm cüa don vj; 1p 
k hoch, chuong trInh cOng tac; don doe, kiêm tra can b, viên chrc tniên khai 

thrc hin n.him viii trên co sO chwing trinh, ké hoach dà de ra, theo dOi vic chap 
hành ni quy cüa don vj cila các can bO cOng chcrc, viên chic cUa Trung tam; 

- Quãn l, theo dOi cong tác xuAt ban, phát hãnh Cong báo, cong tác t chirc, 
hành chinh. 

3.3. Phông Cong ngh thông tin và Hành chInh 

* Chtrc näng: 
- Tham muu VAn phông UBND tinh xây drng và tnin khai các phn m&m, co 

sO dü lieu, giãi pháp cong ngh thông tin phic vii cong tác chi dao, diêu hành, giãi 
quyêt cOng vic cüa Unh do UBND tinh, VAn phông UBND tinh và các don vi, 
dja phuong trong tinh; dam bào 4n hành lien tic, an toan thông tin các thiet b 
mng, may chü, thiêt b1uu trD, djch v co bàn, các h thông mng cung cap thông 
tin internet, mng truyen so lieu chuyên dung, mng tin hçc VAn phông UBND 
tinh. Trien khai frng dung, huOng dn, tp huân và khai thác các h thông thông tin, 
phân mêm dt'ing chung, co sO dü lieu phuc vv Cong tác dieu hành, chi dao cüa lanh 
dao UBND tinh, VAn phOng UBND tinh, các SO, Ban, ngành, UBND các huyn, 
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thành ph6, th x. Quàn 1, quãn trj, vn hành k thuât, dam bão Cong Thông tin 
din tü tinh hot dng thông suôt, an toãn; 

- Thrc hin các cong tác hãnh chinh - t chirc, k toán, thu qu, van thu, lái 

Xe... cüa danv 
- Thrc hin các nhim v11 khác theo phân cong cüa Lnh dao drn vj. 

* Vj tn vic lam vã st, nguôi lam vic: 
Tng cong 09 vj tn viêc lam vti 09 ngu1i lam vic, th nhu sau: 

- Vj trI vic lam 1: Quàn trj va trin khai rng dung h thng phn mm Quãn 
1 vn bàn và ho so cong vic trén phm vi toàn tinh; so ngi.thi lam: 01 nguôri. 

- Vj trI vic lam 2: Quãn trj h th6ng Cng thông tin din tü tinh; quàn trj 
Cong báo din tir và trang web Van phOng UBND tinh; so ngi.thi lam: 01 ngi.thi. 

- Vj tn vic lam 3: Quãn trl và trin khai rng d1ing h thong thu din tr, quàn 
trj h thông tài khoán ngithi dung cüa toàn tinh, quãn trj vn hành các phàn mêm 
dung chung khác; sO nguii lam: 01 ngu1i. 

- V tn vic 1am 4: Quàn trl vã trin khai 1rng dicing h thng phn mrn Theo 
dOi nhim vi cüa ChInh phü, nhim vii eüa UBND tinh giao; quãn trj và triên khai 
h thông phân mem Báo cáo thông tin kinh tê - xä hi; sO nguii 1am: 01 ngithi. 

- VjtrI vic 1am 5: Quãn trj và bién tap thông tin cho h th6ng thông tin vAn 
ban di, den cüa UJ3ND tinh và các &m vi dja phucing trong tinh; so nguñ 1am: 01 
nguii. 

- Vj tn vic 1am 6: Quãn trj, v.n hành và cài dt h thong may chU, thit bj 
mng, he thông bão mat, kêt nôi du?mg truyên, phân mêm lien thông vâi VAn 
phông ChInh phü và các b ngãnh Trung uang; sO nguôi 1am: 01 ngu?li. 

- Vi trI vic lam 7: Quãn trj, 4n hãnh mng ni bO, quãn trj h th6ng hi nghj 
tr1rc tuyên cUa tinh, phiic vt may chiêu, may tInh cho các cuOc h9p, hOi nghj cüa 
UBND tinh, h trq cài dt may tInh, may in; sO ngui 1am: 01 ngtrii. 

- Vj tn vic 1am 8: Cong tác van thu, thu qu don vj, lái Xe; SO ngu1i lam: 01 

nguYi. 
- Vj trI viêc 1am 9: Cong tác k toán, l tin, hành chInh - t chrc, s ngui 

1am: 01 ngithi. 

3.4. Phông Cong báo - Biên tp thông tin 

* Cbfrc nAng: 
- Tip nhn vAn bàn, rà soát, biên $p, xut bàn, phát hành cong báo cAp tinh 

va to chfrc hoat dng, quãn l' cong báo din tcr tinh; 

- T chirc vit, biên tp tin, bài phãn ánh v các hoat dng kinh t - xA hi cüa 
tinh; các hot dng và thông tin chi do diêu hành cüa Lânh dao UBND tinh và 
hot dng cüa các don vi, dja phuong trong tinh; to chirc tiep nhn ' kiên phãn ánh 
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trên Cng thông tin din ti:r ccia tinh và cp nht ' kin trã 1i cüa các ca quan có 

thâm quyên den ngui dan, to chirc và doanh nghip. 

- 
Thirc hin các nhim v khác theo phân cong cüa Lath do don vj. 

* V trI vic lam Va so ngffOi lam vic: 

07 vj tn vic lam vâi 07 ngu?i lam viêc, cii th nhu sau: 

- 
Vj tn vic 1am 1: Vit, biên tp tin, bài các linh virc thuc kh6i Tang hccp - 

Tài m.u; so ngi.thi 1am: 01 ngi.thi 

- 
Vj tn vic 1am 2: Vit, biên tp tin, bài các linh vçrc khi Van hOa - X hi, 

mt trn - doàn the; sO nguäi lam: 01 ngithi 

- 
Vj tn vic lam 3: Vi&, biên tp tin, bài các lTnh vrc Di ngoti- Ni chInh; 

so ngu?i 1am: 01 ngui 

- 
Vj trI vic lam 4: Vit, biên tp tin, bâi các linh virc NOngnghip, tip nhân 

và trâ 1?yi 9 kiên cUa ngthi dan, to chirc và doanh nghip trên Cong thông tin din 
tcr cUa tinh; so ngui 1am: 01 ngu&i 

- V trI vic 1am 5: Thi& k d hQa,biên tp thông tin da phucmg tin, thông 
tin bài khäp noi trong tinh; sO ngui 1am: 01 ngu?i 

- 
Vj tn vic 1am 6: Biên tp thông tin ting nrc ngoài, biên tp thông tin cho 

trang web Van phOng UBND tinh; sO ngu1i 1am: 01 ngui 

- 
Vj tn vic 1am 7: Tip nhn van bàn, rà soát, biên tip, xu& bàn, phát hành 

Cong báo tinh (bao gom Cong báo din tir); sO ngi.thi 1am: 01 ngui 

4. Tài chinh, co s0 vt cht, nguin hic dam bão hot dng cüa Cng 

thông tin din tir tinh 

4.1. Nguôn kinh phi näm 2021: 

Dir toán kinh phi näm 2021: D xuttt diu chuyên ngun kinh phi (da cAp nàm 
2021) cüa Trung tam Tin hçc tinh cho Cong Thông tin Din tr tinh. 

4.2. V tru sO', trang thit bi và ngu*i Jam vic: 

Tnrc mAt, s ding tni sâ, trang thit bj và ngui lam vic hin ti cUa Trung 
tam Tin hQc tinh dê bO tn phuc vi1 cho hot dng cüa Cong Thông tin din ~ tinh. 
Khi cO diêu kin, de nghj các cap có thâm quyên xem xét bô trI tri sà, bô sung 

biên chê, Co sâ 4t chat dê dam bão thrc hin tot thim vi. 

VI. TO CH1fC THV'C HIN 

1. Van phOng UBND tinh là co quan chO tn, phi hqp vOi So Ni vi, Sâ Tài 
chInh và các don v lien quan tniên thai thirc hin Dê an sau khi dã duqc UBND 
tinh phê duyt. 

2. Lãnh do Van phOng chi do vic thrc hin quy tnInh b nhim Giám dc 

Cong thông tin din tü tinh. 

3. Giám dc Cong thông tin din tir tinh: 
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Quán trit ni dung D an dn toãn th vien chirc, ngui lao dng lam vic ti 

Cong thông tin din tr và các to chixc, Ca nhân có lien quan. 

Phi hp vi Truâng phOng Hành chinh - T chrc, Van phOng UBND tinh 
thirc hin quy trinh dê nghj Lãnh do Van phOng UBND tinh bô nhim Phó Giám 
dôc, Trung, Phó các PhOng thuc Cong thông tin din tir tinh. 

Thrc hin các ch d chInh sách có lien quan. 

3. Các phOng, ban, cá nhân Co lien quan: 

Ph& hcip thirc hin trin khai cO hiu qua ni dung D an. 

4. Th?ii gian thrc hin: 
- Trong qu IV näm 2020: Van phOng UBND tinh hoàn thành xây drng D 

an thành 1p Cong Thông tin Din t1r tinh Quáng Trj, lay ' kiên các dcrn vj lien 
quan dê gi:ri Si Ni vi thâm djnh trInh UBND tInh phê duyt. 

- Qu I näm 2021: UBND tinh phê duyt D an; Cng Thông tin din tCr tinh 

Quãng Trj, di vào hot dng. 
Trên day là D an thành l.p Cng Thông tin din tcr tinh Quãng Trj trên co sâ 

to chüc li Trung tam Tin hQc tinh. Van phOng UBND tinh kmnh ãê nghi Sâ Ni v1i 
xem xét, thâm djnh trInh UBND tinh phê duyt dê to chrc thirc hinJ. 

CHANH VAN PHONG 

Nguyen Cãnh Htrng 
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