
 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 34 /2021/QĐ-UBND               Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc 

Sở Thông tin và Truyền thông 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm  2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-

CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 

năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông như sau: 

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 3 như sau: 

“Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số 

lượng Phó Giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định”. 

Điều 2. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông như sau: 
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1.  Hợp nhất “Văn phòng” và “Phòng Kế hoạch - Tài chính” thành “Văn 

phòng”; 

2. Sau khi tổ chức lại, Sở Thông tin và Truyền thông có cơ cấu tổ chức các 

phòng và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau: 

a) Phòng chuyên môn thuộc Sở, gồm: 

- Văn phòng;  

- Thanh tra;  

- Phòng Bưu chính - Viễn thông;  

- Phòng Công nghệ thông tin;  

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.  

b) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Giám sát, điều hành 

đô thị thông minh. 

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các 

phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; cấp 

trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định hiện hành và 

phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 và bãi bỏ 

Điểm a, Khoản 1, Điều 3; Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện: 

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các 

phòng chuyên môn thuộc Sở theo quy định hiện hành và phân cấp của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo 

cho công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật. 

b) Rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh 

mục vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính; danh mục vị trí việc làm, hạng 

chức danh nghề nghiệp tối thiểu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định. Chỉ đạo xây dựng phương án 

tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, gửi Sở Tài chính thẩm 

định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

c) Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và thực hiện chuyển giao tài sản, tài chính, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu không để xảy ra lãng phí, thất thoát; 

đảm bảo các hoạt động diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn trong thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và của đơn vị trực thuộc Sở. 

d) Thực hiện bố trí, sắp xếp lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, 

khách quan, đúng quy định hiện hành, đảm bảo trình độ chuyên môn phù hợp 



 

 

3 
 

   

với vị trí việc làm đã được phê duyệt; quan tâm công tác cán bộ, giải quyết chế 

độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp 

xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định hiện hành. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ: Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 1 Điều này 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Giám đốc Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng 

phương án tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 
- Công báo tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các PCVP và CV; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Thọ  
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