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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-STTTT Hà Tĩnh, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh 

  

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; căn cứ Quy chế làm việc của Sở, 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh thống nhất phân công nhiệm 

vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Giám đốc Sở 

- Lãnh đạo, điều hành chung về mọi hoạt động của Sở theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác 

của Sở trước Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Là người đại diện của Sở trước pháp luật, trực tiếp làm Chủ tài khoản 

của Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương cơ 

quan; là người phát ngôn của Sở; 

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch; tài 

chính; chương trình, đề án về phát triển ngành; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; 

lao động, tiền lương, thi đua - khen thưởng; công tác dân vận, bảo vệ chính trị 

nội bộ; thanh tra, phòng chống tham nhũng; đối ngoại; báo chí; thông tin đối 

ngoại; thông tin cơ sở;  

- Thành viên Ban Phòng chống thiên tai, tim kiếm cứu nạn - Trưởng Tiểu 

ban thông tin, tuyên truyền; Thành viên thường trực kiêm Tổng thư ký Ban Chỉ 

đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo số hóa truyền 

hình; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Thành viên Ban Chỉ 

đạo Nông thôn mới của tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nông thôn mới của ngành;  

- Chỉ đạo, theo dõi các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;  

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Thông tin và Truyền thông tại các địa phương: 

Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh và các cơ quan báo chí;  

- Thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) 

theo quyết định, phân công  của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền 

thông; 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. 

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản. 

2. Đồng chí Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp 

luật về các nội dung, lĩnh vực: 

 - Công nghệ thông tin, điện tử; hoạt động sự nghiệp thông tin và truyền 

thông; phụ trách công tác cải cách hành chính, quản trị hành chính của Sở; an 

toàn thông tin mạng; dịch vụ công nghệ thông tin; sở hữu trí tuệ. Giúp Giám đốc 

Sở xây dựng quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển 

lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, Hội đồng KHCN của Sở; Giám đốc CIO-

CNTT, Hệ thống quản lý chất lượng ISO; theo dõi công tác đỡ đầu xây dựng 

nông thôn mới của Sở; phụ trách Sàn thương mại điện tử của tỉnh; 

- Giúp Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc đi 

vắng hoặc được ủy quyền. Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện 

tử tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ 

hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI; 

- Chỉ đạo, theo dõi các phòng, đơn vị: Phòng Công nghệ Thông tin; Trung 

tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Hội Tin học tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Thông tin và Truyền thông tại các địa 

phương: TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn và các doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử; 

- Thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) theo 

quyết định, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền. 

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Công nghệ thông tin.  

3. Đồng chí Đậu Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở 

Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp 

luật về lĩnh vực:  

- Bưu chính, viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến 

điện; xuất bản, in, phát hành; quảng cáo trên báo chí và môi trường mạng, trên 

xuất bản phẩm và quản cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, CNTT; công tác thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp; công tác 

pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống 

cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;  
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- Phụ trách công tác đoàn thể, văn hóa công sở; lực lượng tự vệ, phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia Ban Chỉ đạo số hóa Truyền 

hình; Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Chỉ đạo, theo dõi Phòng Bưu chính - Viễn thông và lĩnh vực Xuất bản, 

In, Phát hành ở Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Giúp Giám đốc theo dõi, 

chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí – xuất 

bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, Internet. 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác Thông tin và Truyền thông tại các địa 

phương: Thạch Hà, Hương Khê, Vũ Quang, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và 

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông, xuất bản, in, phát hành; 

- Thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) theo 

quyết định, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền. 

- Trực tiếp sinh hoạt tại Thanh tra Sở. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Thường Trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và thông báo tới các đơn vị trong, 

ngoài tỉnh biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng, UBKT Tỉnh ủy;  

- Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh; 

- VP Bộ, các Vụ, Cục thuộc Bộ TT&TT; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩnh; Đài PTTH tỉnh; 

- VP đại diện các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh;  

- Hội DN tỉnh, các DN ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh;  

- Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT các huyện, TP, TX; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP4. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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