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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm
của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức,
viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
của Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về việc
bổ nhiệm cán bộ.
Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo
Quyết định số 370/QĐ-STTTT ngày 25/4/2017 và kết quả thống nhất của Lãnh đạo
Sở; Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phân công nhiệm vụ từ ngày 18/6/2019
như sau:
1. Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở
- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Thông tin và
Truyền thông; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Thông tin
& Truyền thông, trước pháp luật về các hoạt động của Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác xây dựng thể chế; Công
tác tổ chức cán bộ và bộ máy; công tác thanh tra; công tác tài chính; công tác thi đua
khen thưởng; việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận của cơ quan; lĩnh
vực công nghệ thông tin và các công tác khác do UBND tỉnh giao.
- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đơn vị: Phòng Công nghệ Thông tin; Phòng
Thanh tra.
- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Doanh nghiệp Công nghệ -thông tin trên
địa bàn tỉnh; Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố Ninh Bình,
huyện Yên Mô, huyện Kim Sơn
- Tham gia các Ban, Hội đồng của tỉnh theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh.
2. Đồng chí Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc
- Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc Sở điều hành các hoạt động
của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt; là người phát ngôn của Sở.
- Là người ủy quyền thứ nhất ký thay chủ tài khoản khi đồng chí Giám đốc Sở
đi vắng.
- Thẩm định và ký thay Giám đốc những văn bản thuộc lĩnh vực được phân
công phụ trách sau khi đã thống nhất nội dung với Giám đốc Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực: báo chí, xuất bản; in và phát
hành, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, thông tin điện tử, quảng cáo và sở hữu trí
tuệ, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở; công tác cải cách hành chính; công tác
hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ, công tác pháp chế.
- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các đơn vị: Phòng Thông tin, Báo chí Xuất
bản; Ban biên tập của Trang thông tin điện tử tổng hợp và Đặc san; Bộ phận một cửa;
Văn phòng Sở.
-Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực
báo chí, in ấn, xuất bản, thông tin tuyên truyền; các cơ quan phát hành bản tin; phòng
Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện: Yên Khánh, Hoa Lư.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.
- Tham gia các Ban, Hội đồng của tỉnh và của Sở theo sự phân công.
3. Đồng chí Bùi Đức Ngọc, Phó Giám đốc
-Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực: bưu chính; viễn thông; Internet,
truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục
vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, đổi mới doanh nghiệp; Trung tâm CNTTTT; Kế hoạch, tài chính.
- Thẩm định và ký thay Giám đốc những văn bản thuộc lĩnh vực được phân
công phụ trách sau khi đã thống nhất nội dung với Giám đốc Sở.
- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành đơn vị: Phòng Bưu chính Viễn thông; Trung
tâm CNTT-TT; Phòng Kế hoạch, Tài chính.
- Theo dõi hoạt động của các đơn vị: Các doanh nghiệp bưu chính; viễn thông
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; các doanh nghiệp truyền hình cáp; phòng Văn hóa-Thông
tin, Đài Truyền thanh các huyện: Gia Viễn, Nho Quan, Thành phố Tam Điệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
- Tham gia các Ban, Hội đồng của tỉnh và của Sở theo sự phân công.
Thông báo này thay thế cho Thông báo số 155/TB-STTT ngày 02/3/2018 của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo
Sở Thông tin và Truyền thông.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo tới các quý cơ quan để biết
thuận tiện trong giao dịch và quan hệ công tác./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND, UBND tỉnh (để b/c)
- Bộ TT&TT;
- Đ/c Tống Quang Thìn, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng VHTT, Đài TT các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông;
- Các doanh nghiệp in, xuất bản phẩm;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Trung tâm CNTT-TT;
- Lưu: VT,VP.
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