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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo 

Sở Thông tin và Truyền thông  tỉnh Tuyên Quang  
 

 

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang, về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-UBND, về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ 

bảo hiểm xã hội, từ ngày 01/02/2019 đối với đồng chí Lê Quang Ninh Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 373/UBND-VC ngày 20/02/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, về việc giao điều hành hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông; 

Tập thể Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất phân công 

nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Sở, như sau: 

1. Đồng chí  Vũ Tuấn, phó Giám đốc Sở, điều hành hoạt động của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Phòng Thông tin- Báo chí -Xuất bản; 

Phòng Bưu chính -Viễn thông. Quản lý trực tiếp (công việc, nhân lực) Phòng Kế 

hoạch-Tài chính; chủ tài khoản, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ 

chức cán bộ, công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; 

Hội đồng sáng kiến của Sở và Hội đồng nâng bậc lương,… 

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên 

quan được giao. 

- Giải quyết công việc chính hằng ngày của Sở. 

- Chịu trách nhiệm hoạt động của Cổng thông  tin điện tử tỉnh; Trang thông 

tin đối ngoại tỉnh trước UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của sở. 

- Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công 

đối với phòng Văn hoá và Thông tin và Đài truyền thanh – Truyền hình huyện, 

thành phố.  



- Giữ mối quan hệ công tác với Bộ Thông tin và Truyền thông, thường trực 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành khác có liên 

quan.  

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở 

Giúp Phó Giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước Phó Giám đốc điều 

hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Công nghệ thông 

tin; 

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông; Quản lý trực tiếp (công việc, nhân lực) Thanh tra Sở;  

- Phụ trách công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật phục vụ cho 

quản lý ngành. 

- Giải quyết công việc chính hằng ngày của Sở (khi phó Giám đốc điều hành 
đi vắng ủy quyền) 

- Giữ mối quan hệ với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan. 

- Chịu trách nhiệm hoạt động của Cổng thông  tin điện tử tỉnh; Trang thông 

tin đối ngoại tỉnh trước UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của sở. 

- Chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công 

đối với phòng Văn hoá và Thông tin và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện, 

thành phố. 

- Ký các văn bản trình Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan trong trường hợp phó Giám đốc điều hành ủy quyền 

ký lĩnh vực phụ trách. 

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc điều hành phân công./. 

  

   Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực Tỉnh ủy;                   (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

-  UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Các đơn vị, DN TT&TT; 

- Các đơn vị trực thuộc sở;                                           
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Vũ Tuấn 
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