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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công công việc giữa Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Quyết định số 4005/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-STTTT ngày 15/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông; 

Sau khi bàn bạc, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Sở và xét đề nghị của 

Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc phân công công việc và quan hệ công tác giữa Giám 

đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Giám đốc Sở chỉ đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định 

của pháp luật. 

Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các công việc quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, 

mang tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực, công tác của Sở. 

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền 

thông theo quy định. 

2. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý các công việc được 

Giám đốc phân công.  

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Phó Giám đốc chủ 

động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Giám đốc và nhân danh Giám 

đốc để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, công tác, cơ 

quan, đơn vị và địa phương được phân công.  

Trong quá trình chỉ đạo, xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, 
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công tác, phòng, đơn vị do Phó Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Giám đốc chủ 

động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Giám đốc có ý kiến 

khác nhau thì báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định. 

Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới 

chưa được phân công trong Quyết định này, Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo 

và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc. 

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc 

thực hiện các công việc được phân công. 

3. Trong trường hợp cần thiết: Giám đốc ủy quyền cho một Phó Giám đốc thay 

mặt Giám đốc lãnh đạo công tác của Sở; Giám đốc trực tiếp hoặc giao Phó Giám 

đốc khác chỉ đạo, xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc. 

4. Định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp để giải 

quyết những công việc cần trao đổi tập thể. Các Phó Giám đốc báo cáo Giám đốc và 

thông báo các Phó Giám đốc khác biết về nội dung chỉ đạo công tác của mình. 

Điều 2. Những công việc chỉ đạo của Lãnh đạo Sở 

1. Các lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Bưu chính, chuyển phát. 

b) Viễn thông, tần số vô tuyến điện. 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin. 

d) An toàn, an ninh mạng. 

đ) Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử. 

e) Thông tin, tuyên truyền (báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh 

truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở). 

2. Các công tác của Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển 

ngành thông tin và truyền thông. 

b) Pháp chế. 

c) Thanh tra. 

d) Tài chính. 

đ) Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số. 

e) Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông. 

f) Tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ. 

g) Cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 



3 

 

h) Thi đua - khen thưởng. 

i) Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực. 

k) Ứng dụng công nghệ thông tin trong Sở. 

l) Ứng cứu xử lý sự cố máy tính. 

m) Khoa học và Công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh 

vực thông tin và truyền thông. 

n) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

o) Công tác Quốc phòng - An ninh của Sở. 

p) Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

q) Công tác Đảng, đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh). 

Điều 3. Phân công công việc cụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc 

1. Giám đốc Nguyễn  Bá Hiến 

- Trực tiếp phụ trách các công tác: chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, đề án, dự án về phát triển ngành thông tin và truyền thông; chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; pháp chế; thanh tra; tổ chức, cán bộ; 

bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí; thi đua - khen thưởng; hợp tác quốc tế; và các công tác khác 

do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao. Là người phát ngôn của Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

- Phụ trách lĩnh vực: an toàn, an ninh mạng. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Công nghệ thông tin, Thanh tra Sở.  

- Theo dõi thông tin và truyền thông các địa phương: thành phố Vĩnh Yên, 

thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên. 

2. Phó Giám đốc Đào Văn Minh 

- Phụ trách lĩnh vực: thông tin, tuyên truyền (báo chí; xuất bản, in và phát 

hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; thông tin đối ngoại, thông tin 

cơ sở). 

- Giúp Giám đốc các công tác: quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (theo 

lĩnh vực được phân công); cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng; thực hành 

tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Phụ trách các công tác: tài chính (trực tiếp điều hành kinh phí liên quan đến 

phụ trách lĩnh vực, phụ trách công tác, giúp Giám đốc, gồm: Văn phòng, Thông tin 

- Báo chí - Xuất bản, Thanh tra); Quốc phòng - An ninh của Sở. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất 

bản, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử. 
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- Theo dõi thông tin và truyền thông các địa phương: huyện Lập Thạch, huyện 

Tam Đảo, huyện Yên Lạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

3. Phó Giám đốc Vũ Mạnh Toàn 

- Phụ trách các lĩnh vực: bưu chính, chuyển phát; viễn thông, tần số vô tuyến 

điện; ứng dụng công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử.  

- Giúp Giám đốc các công tác: quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (theo 

lĩnh vực được phân công); hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phụ trách các công tác: tài chính (trực tiếp điều hành kinh phí liên quan đến 

phụ trách lĩnh vực, phụ trách công tác, giúp Giám đốc, gồm: Bưu chính - Viễn 

thông, Công nghệ thông tin); đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; ứng 

dụng công nghệ thông tin trong Sở; ứng cứu xử lý sự cố máy tính; khoa học và công 

nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền 

thông; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác Đảng, đoàn thể (công 

đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh). 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông, Phòng Công nghệ 

thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hạ tầng 

thông tin. 

- Theo dõi thông tin và truyền thông các địa phương: huyện Sông Lô, huyện 

Tam Dương, huyện Vĩnh Tường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 125/QĐ-

STTTT ngày 19/6/2019 về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng, Trưởng các 

phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ TT&TT, TT TU; TT UBND tỉnh (B/c); 

- Sở TT&TT các tỉnh, TP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, TP; 

- P VT-TT, TT VHTTTT các huyện, TP; 

- Các DN thuộc ngành TT&TT trên địa bàn; 

- Lưu: VT, VP (H-153b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hiến 
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