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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ công tác  

của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên 
 

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 

2016 của UBND tỉnh Phú Yên. 

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo về việc phân công nhiệm vụ 

công tác của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông như sau: 

1. Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở 

- Phụ trách chung, quản lý các hoạt động công tác của Sở Thông tin và Truyền 

thông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật 

nhà nước; kế hoạch - tài chính; thi đua khen thưởng - kỷ luật; cải cách hành chính; 

công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Theo dõi 

các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, 

in và phát hành, thông tin đối ngoại. 

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Phòng Thông tin – Báo 

chí – Xuất bản. 

- Là người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn: TP. 

Tuy Hòa, Thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông 

tin và Truyền thông giao. 

2. Ông Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc Sở 

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghệ thông 

tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông. 
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- Theo dõi các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; 

- Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn các 

huyện: Phú Hòa, Đồng Xuân và Sơn Hòa; 

- Được thay mặt Giám đốc Sở điều hành toàn bộ hoạt động của cơ quan khi 

Giám đốc đi vắng; được Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản thứ nhất của Sở; 

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

3. Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở 

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: bưu chính; viễn 

thông; tần số vô tuyến điện; thông tin điện tử; dịch vụ công ích; pháp chế; quản trị; 

hành chính văn phòng; văn thư – lưu trữ; thông tin cơ sở. Chủ tịch Hội đồng sáng 

kiến; Trưởng Ban hệ thống quản lý chất lượng theo quy định; tham gia Chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Bưu chính – Viễn thông; Văn phòng (đối với nhiệm 

vụ về pháp chế; quản trị; hành chính văn phòng; văn thư – lưu trữ) và Phòng Thông 

tin – Báo chí – Xuất bản (đối với nhiệm vụ thông tin cơ sở) 

- Được Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản thứ hai của Sở; 

- Theo dõi các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; 

- Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn Thị 

xã Đông Hòa, huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh; 

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

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, tùy theo yêu cầu công việc của đơn vị, các thành 

viên Lãnh đạo Sở hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị biết để thuận tiện liên hệ công tác. Thông báo này thay thế Thông báo số 542/TB-

STTTT ngày 24/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông/. 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Bộ TT&TT (b/c); 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP;  
- Trung tâm VH-TT và TT-TH các huyện, TX, TP; 
- Các doanh nghiệp BCVT, Công ty In; 
- LĐ Sở; các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 
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