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Hirớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức
của Sở Thông (in và Truyền thông thuộc úy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc
ủ y ban nhân dân huyện, quặn, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
ậ;ể<-

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 thảng 4 nàm 2014 của
Chính phù quy định tổ chức cảc cơ quan chuyên môn thuộc ủ y ban nhản dán
tinh , thành pho trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định sổ 37/2014/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 nảm 2014 của
Chính phủ quy định to chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủ y ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh;
Căn cứ Nghị định sổ 36/20I2/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 cùa
Chính phủ quy định chức nảng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu to chức của Bộ
và cơ quan ngang Bộ;
Cản cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 10 năm 2013 cùa
Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định sổ 58/2014/NĐ-CP ngày 16 thảng 6 năm 2014 của Chính
phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức cùa Bộ Nội vụ;
Bộ tnrcmg Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dan
chức năng, nhiệm vụ, quvển hạn và cơ cảu tô chức cùa Sở Thông tin và Truyên
thông thuộc ử ỵ ban nhân dảrỉ tinh, thành pho trực thuộc Trung ương (sau đáy
gọi chung là ủ y ban nhân dân cấp tình), Phòng Vân hóa và Thông tin thuộc ủ y
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành pho trực thuộc tinh (sau đây gọi chung
là Ưy ban nhân dán cáp huyện).

Chương I
s ờ TH Ô N G TIN VÀ TRƯYÈN TH Ô N G
Điều 1. Vị trí và chức năng

1.
Sờ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc ủ y ban
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tham mưu, giúp

Uy ban nhân dân cấp tinh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính;
viền thông; tần sổ vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và
truyền hinh; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông
tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, ưên xuất bản
phâm và quảng cáo tích hợp trên các sản phâm, dịch vụ bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).
2. Sờ Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng; chịu sự chi đạo, quản lý về tồ chức, biên chế và công tác của ủ y
ban nhân dân cấp tinh, đồng thời chịu sự chi đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thône.
Diều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình ủ y ban nhân dân cắp tinh:
a) Dự thảo quyết định, chi thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05
năm và hàng năm, chưưng trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông;
chương trình, biện pháp tố chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà
nước, phân cấp quàn lý, xã hội hóa về các lĩnh vực thuộc phạm vi quàn lý nhà
nước được giao;
b) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tồ chức của Sờ Thông tin và Truyền thông;
c) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đổi với Trường, Phó các tồ
chức thuộc Sở; Trưởng phòng, Phỏ Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin
thuộc ủ y ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sờ Văn
hóa. Thể thao và Du lịch.
2. Trình Chù tịch ủ y ban nhân dân cấp tinh:
a)
Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sờ
theo quy định của pháp luật;
h) Dự thào quyết định, chi thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chũ tịch ủ y
ban nhân dân cấp tinh về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
3. Hướng dần, kiểm tra và tồ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuân
kỳ- thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền
thông dà được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cùa Sờ.
4. v ề báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,
bản tin thông tan):
a)
Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt
động báo chí trên địa bàn;

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa
phương;
c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các ca quan, tổ chức trên
địa bàn;
d) Giúp ủ y ban nhân dân cắp tỉnh (trừ Thành phổ Hà Nội) trả lời về đề
nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tồ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả lời vê đê
nghị tồ chức họp báo đối với các cơ quan, tô chức của địa phương;
đ) Tiếp nhận, thầm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ
nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn
phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các
cơ quan, tổ chức khác của địa phương;
e) Giúp ủ y ban nhân dân cấp tinh xem xét, cho phép các cơ quan báo chí
của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ
quan thường trú trên địa bàn;
g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh,
truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;
h) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu
tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tô chức, cá
nhân ưẽn địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.
5. v ề xuất bản, in và phát hành:
a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan,
tồ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực
thuộc cơ quan, tô chức cùa trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép
nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tồ
chức, cá nhân của địa phương; cắp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản
phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đổi với các cơ sở
in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định cùa pháp luật;
b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất
bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; cấp giắy phép
chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất
bàn phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận
chuyến nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại
địa phương;
c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chi
việc tô chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do
địa phương cắp phép; xác nhặn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại
địa phương;
d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm
lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẳm quyền khi phát
hiện sản phẩm in cỏ dấu hiệu vi phạm pháp luật;
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đ) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát
hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bàn in
và phát hành tại địa phương theo thẩm quyền;
e)
Tạm đinh chi hoạt động in sản phẳm in hoặc đình chì việc in sản phẩm
in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sàn phẩm in vi phạm Luật Xuất
bản và báo cáo Bộ tnrờng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch ùy ban nhân
dân cấp tinh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm
Luật Xuắt bàn của cơ sở phát hành xuẳt bản phẩm tại địa phương;
g)
Thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định
của cấp có thẩm quyền.
6. v ề thôns tin đối ngoại:
a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đoi ngoại ở địa
phương;
b) Thầm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án
theo phản công của ủ y ban nhân dân cấp tinh; hướng dẫn nội dung thông tin đối
ngoại cho các tổ chức trên địa bàn;
c) Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác
bẽn ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tồ chức nước ngoài ở địa phương
theo quy định của pháp luật;
7.

về thông tin cơ sờ:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triền hoạt động thông tin cơ sờ; các
quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ
chính trị, kinh tế, văn hoá, xă hội của Đảng và Nhà nước;
b) Xây dựng và tồ chức hệ thong thông tin cổ động trực quan trên địa bàn;
c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thấm định các nội dung
tuyên truyền cồ động, thông tin ca sở theo đường lối cùa Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước trên địa bàn.
d) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chù
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dường chuyên môn nghiệp vụ
hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin.
8. về thông tin điện tử:
a) Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bồ sung, gia hạn giấy
phép thiết lặp trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tồ chức, doanh nghiệp
trên địa bàn;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tồ chức kiềm tra thực tế
điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ đâng
ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;
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c) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng được cấp và bị thu hôi giấy chứng nhận đủ điêu kiện điêm cung câp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G 1 đâ được câp và bị
thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;
d) Chủ trì, phối hợp với ủ y ban nhân dân cấp huyện quản lý, thống kê, báo
cáo tình hình hoạt động cùa các điêm truy cập Internet công cộng và điêm cung
cắp dịch vụ trò chơi điện tử trẽn địa bàn theo quy định của pháp luật.
9. v ề quảng cáo:
a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường
mạng, trên xuắt bàn phẩm và quảng cáo tích hợp ưên các sản phẩm, dịch vụ bưu
chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền;
b) Giám sát, thanh ưa, kiềm tra, xử lý theo thẳm quyền các vi phạm của
các tồ chức, cá nhân ưên địa bàn hoạt động quảng cáo ưên báo chí, trên môi
trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch
vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin ưên địa bàn theo thẩm quyền.
10. v ề bưu chính:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, tồ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn,
an ninh trong hoạt động bưu chính ưên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về
áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu
chính trên địa bàn tỉnh;
c) Cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung
ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.
d) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh
nghiệp cung ứng dịch vụ thư ưên địa bàn nội tinh theo thầm quyền;
đ) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa
bàn.
11. v ề viễn thông:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, chi đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai
công tác bào đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của
pháp luật;
b) Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiếm tra việc thực hiện các
quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn
thông và Internet trên địa bàn tinh theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh
nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa
bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và
Truyền thông;
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d) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trôn địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây
dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn ihông theo giắy phép đà được cấp,
phù hợp với quy hoạch phát triên của địa phương và theo quy định của pháp luật;
đ) Phối họp với các đơn vị chức năng cùa Bộ Thông tin và Truyền thông
tham gia một sô công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết
nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;
e) Chi đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh ưa, kiểm tra hoạt
động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viền thông, Internet
trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
12. v ề công nghệ thông tin, điện tử:
a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về
công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát
triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công
nghiệp nội dung so và dịch vụ công nghệ thông tin; về danh mục và quy chế khai
thác cơ sở dừ liệu quốc gia, quy che quản lý đau tu ứng dụng và phát triển công
nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tinh sau khi được phê duyệt;
b) Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, đánh giá tồng kết việc thực hiện các
kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước cùa tinh;
c) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông
tin cùa địa phương;
d) Xây dựng kế hoạch đào lạo, bồi dương, phát triển nguồn nhân lực công
n^hệ thông tin trên địa bàn tình và tồ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
đ) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn công nghệ thông
tin theo thẳm quyền;
e) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chi đạo, điều hành của
ủ y ban nhân dân cấp tinh;
g) Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông
tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chi đạo, điều
hành, tác nghiệp của ủ y ban nhân dân cấp tinh;
h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, duy trì, nâng cấp,
đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động cổng thông tin điện từ/trang
thông tin điện tử (website) của ủ y ban nhàn dân cấp tinh; hướng dẫn các đơn vị
trong tinh thống nhất kết nối theo sự phân công cùa ủ y ban nhân dân cắp tinh;
i) Kháo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triền công
nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dừ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp
tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

6

k) Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin
và cơ quan thường trực Ban Biên tập cồng thông tin điện tử của tỉnh.
13. v ề tần số vô tuyến điện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bồ kênh tần số đối
với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tinh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật,
điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;
b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử
dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến
dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn
tinh; phối hợp với tồ chức Tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiềm tra theo
kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác;
c) Xử phạt theo thẩm quyền về vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá
nhân vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát sóng và tần số vô tuyến điện trên
địa bàn tinh.
14. về sở hừu ưí tuệ:
a) Phối hợp và tồ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác
giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đâ mã hóa,
xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và
truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về
thông tin và truyền thông trên địa bàn;
b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hừu trí tuệ trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông trên địa bàn theo quy định cùa pháp luật;
c) Hướng dẫn nghiệp vụ bào hộ các quyền hợp pháp về sờ hừu trí tuệ cho
các tồ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông theo
quy định cùa pháp luật.
15. Tham mưu cho ủ y ban nhân dân cấp tinh quản ỉý nhà nước đối với các
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tồ chức phi
chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ưẻn địa bàn tỉnh
theo quy định cùa pháp luật.
16. Hướng dẫn, kiềm ưa việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sờ Thông tin và Truyền thông quản lý theo
quy định của pháp luật.
17. Hướng dẫn, bồi dường chuyên môn, nghiệp vại các lĩnh vực về thông
tin và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc ủ y ban nhân dân
cấp huyện.
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18. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh
vực về thông tin và truyền thông:
a) Quản lý dịch vụ công ích:
Đối với dịch vụ công ích thuộc thẳm quyền quyết định của Trung ương:
Sở phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch,
dự án cung ứng dịch vụ và giám sát, kiềm tra việc thực hiện, báo cáo kết quà
thực hiện tại địa phương theo hướng đẫn cùa Bộ Thông tin và Truyền thông;
Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương: Sờ
chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và trình ủ y ban nhân dân cấp
tinh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý
thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện quàn lý nhà nước đối với các dịch vụ công khác theo quy
định của pháp luật.
19. Giúp ủ y ban nhân dân cắp tinh trong việc tổ chức công tác thông tin
liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đói
ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn,
cứu hộ và các thông tin khan cấp khác trên địa bàn tinh theo quy định cùa pháp luật.
20. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đổi với các dự án đầu tư chuyẻn
ngành về thông tin và truyền thông ở địa phương theo các qui định của pháp luật
về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của ử y ban nhân dân cấp tinhề
21. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức
kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông theo hướng dần của Bộ
Thông tin và Truyền thông.
22ẳ Tồ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực
hiện điều ưa, thống kê, ihu thập dừ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ
công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông
tin và truyền thông và phục vụ sự chi đạo điều hành của ủ y ban nhân dân cấp
tinhế
23. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo
mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của ủ y ban nhân dân cấp tỉnh.
24. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện
nhiệm vụ được giao theo quy định của ửy ban nhân cấp tinh và cùa Bộ Thông tin
và Truyền thông; tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các
sự kiện, các hoạt động về thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ
Thông tin và Truyền thôngệ
25. Quàn lý và tồ chức thực hiện còng tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh
vực về thông tin và truyền thông do ủ y ban nhân dân cấp tinh giao, theo yêu cầu
của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định cùa pháp luật.
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26. Thanh tra, kiếm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tổ cáo, phòng, chống
tham nhùng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực thông
tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của ủy
ban nhân dân cấp tinh.
27. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vãn phòng, thanh tra,
các tố chức, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ cấu tồ chức của Sở; quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên
chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ,
khen thưởng, kỷ luặt đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; tồ
chức đào tạo và bồi dường về chuyên môn nghiệp vụ đổi với công chức, viên
chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
28. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức
thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp cùa
ủ y ban nhân dân cấp tỉnh.
29. Thực hiện cảc nhiệm vụ khác do ủ y ban nhân dân cấp tinh giao và
theo quy định của pháp luật.
Điều 3. C ơ cáu tổ chức

1. Lânh đạo Sở:
a) Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám
đốc;
b) Giám đốc là người đứng đầu Sờ, chịu trách nhiệm trước ủ y ban nhân
dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ
hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủ y ban nhân dân cấp
tỉnh, Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền
thông; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tinh theo yêu cầu;
c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sờ, chịu trách nhiệm trước Giám
đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân cỏng; khi Giám đốc Sờ vắng mặt,
một phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;
d) Việc bồ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủ y ban nhân
dân cấp tinh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việc miền nhiệm, khen
thưởng, kỳ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sờ thực hiện theo quy định cùa pháp
luật
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2ế Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra Sờ;
c) Phòng Ke hoạch - Tài chính;
d) Phòng Công nghệ thông tin;
đ) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;
e) Phòng Bưu chính - Viễn thông.
Căn cứ điều kiện cụ thể và quy định khung tại Thông tư này, ủ y ban nhân
dân cấp tinh có thể thành lập hoặc không thành lập đủ số lượng tổ chức nêu trên
bào đảm bao quát hết các lĩnh vực ihuộc phạm vi quản lý. Đối với Thành phố Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nếu số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của
Sở Thông tin và Truyền thông nhiều hơn so với quy định thì Chủ tịch ủ y ban
nhân dân thành phổ chi đạo xây dựng Đề án thành lập tồ chức gửi Bộ Thông tin
và Truyền thông, Bộ Nội vụ để thống nhất trước khi quyct định.
Trường hợp tổ chức ít hơn số lượng đơn vị có tên gọi nên trên (dưới 6 đơn
vị), ủ y ban nhân dân cấp tinh quyết định việc điều chinh tên gọi và chức năng
của từng đơn vị, bào đảm phù họrp với quy định của pháp luật.
3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:
- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;
- Các tồ chức khác (nếu có).
Việc thành lập, tồ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Biên chế

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp công lập của Sở Thông tin và Truyền thông được giao trên cơ sở vị trí
việc làm gắn với chức năna, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nàm trong tồng số
biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức
hành chính, đon vị sự nghiệp công lập cùa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc
làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp
có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối
hợp với Sở Nội vụ xây dựng ké hoạch biên chế côna chức, số lượng người làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình ủ y ban nhân dân cấp tinh đề trình
cấp có thầm quyền xcm xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
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Chương II
PH Ò N G VÃN HÓA VÀ T H Ô N G TIN

Điều 5. Vị trí và chức năng

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc ủ y ban nhân
dân huyện, quặn, thị xã, thành phố trực thuộc tinh có chức nãng tham mưu, giúp
ủ y ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản;
bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ
sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin ưên địa bàn (việc thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về văn hóa, thế thao và du lịch của Phòng Văn hóa và
Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn).
2. Phòng Văn hóa và Thông tin có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chi
đạo, quàn lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ửy ban nhân dân cấp huyện,
đồng thời chịu sự chi đạo, kiểm ưa, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về thông
tin và truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình ủ y ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chi thị; quy
hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền
thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải
cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
2. Trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về
thông tin và truyền thông thuộc thấm quyền ban hành của Chủ lịch ử y ban nhân
dân cấp huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, ké hoạch sau khi
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi
thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Giúp ủ v ban nhân dân cấp huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy
phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật
và theo phân công, phân cấp cùa ủ y ban nhân dân cấp huyện.
5. Giúp ủ y ban nhân dãn cấp huyện quản lý nhà nước đối với tồ chức kinh
tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức
phi chính phù hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
theo quy định của pháp luật.
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6ễ Giúp ủ y ban nhân dân cấp huyện trong việc tồ chức công tác bảo vệ an
toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, cỏng
nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hinh.
7. Giúp ủ y ban nhân dân cắp huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới
phát thanh, truyền thanh cơ sờ.
8. Chịu trách nhiệm theo dòi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về
ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của ủ y ban nhân
dân cấp huyện.
9. Tổ chức hoạt độns thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo
hướng dẫn cùa Sở Thông tin và Truyền thông.
10. Tổ chức thực hiện việc quàn lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường,
thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy
định của pháp luật.
11. Tuyên truyền, phồ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên
địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và
Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí;
xuất bản.
12. Tồ chức ứng dụng tién bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống
thông tin, lưu trừ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ
trong lĩnh vạrc thông tin và truyền thông.
13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủ y ban nhân dân cắp huyện và
Sở quản lý ngành, lĩnh vực.
14. Quản lý tô chức bộ máy, vị trí việc làm, biên che công chức, cơ cấu
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đâi ngộ, khen
thường, kỷ luật, đào lạo và bồi dường về chuyên môn nghiệp vụ đối với công
chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân
công, phân cấp của ủ y ban nhân dân cấp huyện.
15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sàn cúa Phòng theo quy định
của pháp luật và phân công, phân cấp của ủ y ban nhân dân cấp huyện.
16 ỄThực hiện một sô nhiệm vụ khác do Uy ban nhân dân cấp huyện giao
hoặc theo quy định của pháp luật.
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Diều 7. Tổ chức và biên che

1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phỏng, không quá 03 Phó Trường
phòng và các công chức khác, trong đó cỏ 01 lành đạo Phòng phụ trách lĩnh vực
thông tin vả truyền thông;
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uy ban nhân dân, Chủ tịch Uy ban
nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt dộng của Phòng.
Các Phó Trường phòng giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Việc bô nhiệm Trưởng phòng và Phó Trường phòng do Chủ tịch ủ y ban
nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do ủy
ban nhàn dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn
nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đổi với
Trường phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Biên chế công chức cùa Phòng Vãn hóa và Thòng tin do Chù tịch Uy
ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế công chức dược Uy ban
nhàn dân cấp tinh giao.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch
công chức được câp có thâm quyên phê duyệt, hàng năm Phỏng Văn hóa và
Thông tin chù trì, phôi hợp với Phòng Nội vụ xây dựng ke hoạch biên chê công
chức theo quy định của pháp luật bảo đàm thực hiện nhiệm vụ dược giao, trình
câp có thâm quyên phê duyệt.

Chương III
TỎ CH Ứ C TH Ự C HIỆN

Điều 8. Iliệu lực thi hànli

1. Thông tir liên tịch này có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày 24 tháng 4 nãm 2016
2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLTBTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và
Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chức của Sở
Thông tin và Truyền thông thuộc Uv ban nhân dân cấp tinh, Phòng Văn hóa và
Thông tin thuộc ủ y ban nhân dân cấp huyện.
Điều 9ề Trách Iiliiệm thi hành

1.
ủy ban nhân dân cấp tinh quy dịnh cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sờ Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn tại Thông tư liên
tịch này và hướng dẫn Ùy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể nhiệm vụ,
quyền hạn, tồ chức của Phỏng Vàn hóa và Thông tin.
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2.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khâu,
vướng mắc, ủ y ban nhân dân cấp tỉnh phản ảnh kịp thời về Bộ Thông tin và
Truyền thông và Bộ Nội vụ để xem xét, giài quyết theo thâm quyển./.

K ĩ . BỌ TRƯỞNG
B ờ NỘI VỤ
THỨ TRƯỜNG

KT. B ộ TRƯỞN(j
B ộ THỐNG TIN VÀ TRƯYÈN THÒNG
[ứ TRƯỞNG

Tnrơng Minh Tuấn

Nơi nhộn:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chinh phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phú;
- Các Bộ, cư quan ngang bộ,
cơ quan thuộc Chinh phủ:
- Viện Kiểm sát Nhân dân toi cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung Ương cúa các (loàn thề;
- HĐND. UBND các Tinh, thành phổ trực thuộc rw;
- Các Sữ Thông tin và Truyền thông các tinh, thành
phổ trực thuộc TW;
- Công báo;
- W e b s i t e C h í n h phũ;

* Lựu: Bộ Thông tin và Truyền thõng (VT. Vụ PC,

Vụ TCCB'Ễ03b);
Bộ Nội vụ (VT, Vụ PC, Vụ TCBC: 03b)ễ
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