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Số: 29 /QĐ-STTTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016
của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu, về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định 663/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, về việc sáp nhập, hợp nhất Phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông và sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định 1072/QĐ-UBND ngày
09/5/2016 của UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định phận công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
a) Giám đốc Sở chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt
hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở; trực tiếp
chỉ đạo, điều hành một số công việc. Giám đốc phân công các Phó Giám đốc giúp
Giám đốc chỉ đạo, giải quyết công việc theo từng lĩnh vực công tác của Sở .
Trong một số trường hợp công việc cấp bách, Giám đốc Sở sẽ trực tiếp chỉ đạo
giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Giám đốc Sở và điều chỉnh lại
sự phân công công việc của các Phó Giám đốc;
Giám đốc điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở theo chế độ thủ trưởng;
Trường hợp Giám đốc vắng mặt sẽ phân công cụ thể cho một Phó Giám đốc thay
mặt điều hành chung và báo cáo kết quả giải quyết cho Giám đốc.
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b) Mỗi Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh
vực công tác, chỉ đạo điều hành và theo dõi hoạt động của các Huyện, Thị xã,
Thành phố. Phó Giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở, thay mặt
Giám đốc Sở khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách
nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các quyết định của mình thuộc lĩnh
vực, địa bàn, đơn vị được phân công..
Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách lĩnh vực, nội dung nào thì có
trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và trực tiếp xem xét , xử lý và quyết định các công
việc có liên quan đến lĩnh vực đó (trừ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Giám đốc
Sở).
c) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các Phó Giám đốc Sở chủ
động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách; trường hợp công việc
liên quan lĩnh vực của Phó Giám đốc Sở khác thì chủ động phối hợp với Phó Giám
đốc Sở đó để giải quyết. Trường hợp các Phó Giám đốc Sở chưa thống nhất ý kiến
với nhau thì Phó Giám đốc Sở đang chủ trì công việc đó có trách nhiệm báo cáo
Giám đốc Sở xem xét, quyết định.
d) Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Giám đốc Sở phân Công
Phó Giám đốc Sở tham dự các cuộc họp, Hội nghị thuộc lĩnh vực Giám đốc Sở
hoặc Phó Giám đốc Sở khác phụ trách.
Điều 2. Phân công công việc cụ thể:
1. Ông Lê Văn Lâm – Giám đốc Sở
- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động
của Sở theo quy định của pháp luật và chức trách được giao;
- Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Công tác cải cách hành chính; Công tác tổ chức
và cán bộ; Kế hoạch và tài chính; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; An ninh quốc phòng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Pháp chế; Công tác thực hành tiết kiệm chống
lãng phí; Phòng chống tham nhũng; Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Kiểm soát
thủ tục hành chính; ISO; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Trang tin điện tử Sở Thông
tin và Truyền thông
- Lãnh đạo, quản lý công tác liên quan đến bưu chính, Viễn thông, tần số vô
tuyến điện; Các chương trình mục tiêu quốc gia về thông tin và truyền thông; đào
tạo nhân lực thông tin và truyền thông; Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành và
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin, truyền thông;
- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật Sở;
- Trưởng Ban Quy chế Dân chủ cơ sở;
- Thực hiện các công tác khác do Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh và
Bộ Thông tin và Truyền thông giao.
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-Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền
thông;
- Trực tiếp theo dõi phụ trách địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Côn
Đảo;
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh và Bộ Thông tin
và Truyền thông theo phân công của cấp có thẩm quyền.
2. Ông Hoàng Văn Định - Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc điều hành những hoạt động quản lý nhà nước về các lĩnh vực
công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân
công, cụ thể như sau:
- Công tác liên quan đến lĩnh vực báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử,
phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn, thông tin điện tử); Quảng cáo trên báo
chí, trên xuất bản phẩm; Sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí;
- Công tác liên quan đến lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; Sở hữu trí tuệ đối
với sản phẩm xuất bản phẩm;
- Công tác liên quan đến quảng cáo trên môi trường mạng, quảng cáo tích
hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;
- Công tác thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở;
- Phụ trách công tác Quản lý nhà nước Hội Nhà báo, Hội lịch sử…
- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực
phụ trách;
- Theo dõi và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ QLNN trong lĩnh vực được
phân công đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;
- Người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Thông tin-Báo chí -Xuất bản;
- Trực tiếp theo dõi phụ trách địa bàn Thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức.
- Công tác khác do Giám đốc Sở giao;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh và Bộ Thông
tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và phân công của Giám
đốc.
3. Ông Trương Hữu Chiến- Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc điều hành những hoạt động quản lý nhà nước về các lĩnh vực
công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân
công, cụ thể như sau:
- Công tác liên quan đến ATTT, an ninh mạng; Ứng cứu sự cố máy tính;
Mạng thông tin phục vụ công tác PCTT&TKCN; Hạ tầng mạng ngoại vi ;
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- Công tác liên quan đến điện tử; Internet ; Quản lý trò chơi điện tử công
cộng, trò chơi trực tuyến trên mạng; Công tác thẩm định trong lĩnh vực CNTT &
truyền thông
- Công tác liên quan về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; hoạt động giám
định tư pháp; hoạt động đường dây nóng;
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cơ quan Sở;
- Công tác liên quan về phòng chống cháy nổ; phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn; Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão,
giảm nhẹ thiên tai;
- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực
phụ trách;
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ QLNN trong lĩnh vực được phân công
đối với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;
- Phụ trách công tác thanh niên; Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở;
- Tổ trưởng Ứng cứu thông tin; An toàn thông tin của Tỉnh;
- Trưởng tiểu ban PCTT, TKCN và PCCN Sở;
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định của Sở về CNTT&TT;
- Trực tiếp chỉ đạo Thanh tra Sở;
- Trực tiếp theo dõi phụ trách địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền;
- Công tác khác do Giám đốc Sở giao;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh và Bộ Thông
tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và phân công của Giám
đốc.
4. Ông Lê Việt Trung-Phó Giám đốc Sở
Giúp Giám đốc điều hành những hoạt động quản lý nhà nước về các lĩnh vực
công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ được phân
công, cụ thể như sau:
- Công tác liên quan đến các hoạt động về thúc đẩy ứng dụng, phát triển công
nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT trong cải
cách hành chính; dịch vụ công trực tuyến; chứng thực điện tử;…
- Công tác liên quan đến hạ tầng mạng CNTT, truyền số liệu chuyên dùng; hệ
thống hội nghị truyền hình; trung tâm dữ liệu….
- Công tác liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin;
- Công tác liên quan đến Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ CNTT; các họat
động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chất lượng;
- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực
phụ trách;
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- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ QLNN trong lĩnh vực được phân công đối
với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;
- Phụ trách công tác công đoàn Sở; Công tác dân vận chính quyền;
- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở;
- Trực tiếp chỉ đạo phòng Viễn thông- Công nghệ thông tin;
- Trực tiếp theo dõi phụ trách địa bàn huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc;
- Công tác khác do Giám đốc Sở giao;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh và Bộ Thông tin
và Truyền thông theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và phân công của Giám
đốc.
Điều 3. Căn cứ quy định phân công nhiệm vụ Giám đốc Sở và các Phó Giám
đốc Sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông
báo số 05/TB-STTTT ngày 14/01/2019 của Sở Sở Thông tin và Truyền thông về
việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở.
Điều 5. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng Sở;
Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc và
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ TT&TT (b/c);

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Lê Văn Lâm

Email: lamlv@sotttt.baria-vungta

- TTr Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh (b/c);
- TTr UBMTTQVN Tỉnh (b/c);
- VP Bộ TT&TT tại TP.HCM;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH Tỉnh, Báo BR-VT;
- Phòng VH&TT,
- TTCNTT&TT;
- Lưu: VT, VP.
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