
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:   119/QĐ-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  28 tháng 7  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 Căn cứ Luật viên chức ngày 10/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ  về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 
10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn 
vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 
374/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ 
cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc 
làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người 
quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang; 

 Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối 
thiểu, số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập;Quyết định số 
491/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung vị 
trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu và số lượng người làm việc tại 
danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; 

 Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc sắp xếp lại tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và 
Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 

 Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/CBSTTTT ngày 06/7/2021 của Chi bộ sở 
Thông tin và Truyền thông; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng sở Thông tin và Truyền thông, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí, chức năng: 
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Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Lãnh 
đạo sở thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng, phát triển và cung cấp các dịch vụ trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự 
phân cấp, uỷ quyền của Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông và theo quy định 
của pháp luật. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có con dấu và tài khoản 
riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng số lượng 
người làm việc được giao, ký hợp đồng làm việc phù hợp với vị trí việc làm đã 
được phê duyệt, chấm dứt hợp đồng làm việc sau khi có ý kiến của Giám đốc sở 

Thông tin và Truyền thông; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trung tâm theo 
quy định của pháp luật và phân cấp của sở;  

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao 

với lãnh đạo sở. 

3. Giúp lãnh đạo  sở Thông tin và Truyền thông: 

- Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp công 

nghệ thông tin và truyền thông. 

- Phối hợp thực hiện công tác phản biện, hỗ trợ thẩm định, triển khai các 
chương trình, dự án đầu tư, đề án, quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn kỹ thuật 

chuyên ngành  

4. Tổ chức và liên kết cung cấp các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông 
tin và truyền thông. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo sở giao. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm. 

1. Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông chịu trách 

nhiệm trước Lãnh đạo  Sở thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo quy 
định. 

2. Phó Giám đốc Trung tâm giúp giám đốc trung tâm chỉ đạo, điều hành 

thực hiện chức năng, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm trước giám đốc 
Trung tâm về nhiệm vụ được giao.   

Điều 4. Tổ chức, biên chế: 

1. Thực hiện theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại tổ chức của Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông, gồm: 

2. Biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông do Giám 
đốc sở Thông tin và Truyền thông giao trong tổng số biên chế số lượng người làm 
việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
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Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2021 và bãi bỏ 
Quyết định số 88/QĐ-STTTT ngày 24/7/2020 của Giám đốc sở Thông tin và 
Truyền thông. 

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ,  Giám đốc Trung tâm Công nghê thông tin và Truyền thông và 
các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 
- Sở Nội vụ; 
- Ban Giám đốc sở; 
- Như Điều 6 (Thực hiện); 
- Trang TTĐT sở; 
- Lưu: VT, VP. 

  GIÁM ĐỐC 

 
   

Vũ Tuấn 
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