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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-VHTT               Ninh Bình, ngày      tháng    năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác ứng dụng CNTT xây dựng  

Chính quyền điện tử trong các đơn vị thuộc Sở 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Căn cứ Quyết định 31/2016/QĐ - UBND ngày 18/11/2016 của UBND 

tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình;  

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ - UBND ngày 04/4/2014 của UBND 

tỉnh Ninh Bình v/v 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 146/QĐ-BCĐ ngày 29/3/2019 của Sở Văn hóa và Thể 

thao về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền 

điện tử. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác ứng dụng CNTT xây dựng chính 

quyền điện tử trong các đơn vị thuộc Sở gồm các ông (bà) có tên sau:  

1. Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở VHTT, Trưởng đoàn; 

2. Bà Quách Thị Hương, Phó Chánh Văn phòng Sở, Thành viên kiêm thư 

ký; 

3. Ông Lê Đình Thanh, Cán bộ Quản trị mạng Văn phòng Sở, Thành viên. 

Điều 2: Nội dung kiểm tra: 

2.1. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT năm 2019 

của đơn vị. 

2.2. Việc Ban hành quy chế quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số 

chuyên dùng trong việc gửi, nhận văn bản điện tử của đơn vị. 

2.3. Việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng Hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành (VNPT-iOffice) của đơn vị. 
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2.4. Việc thực hiện chữ ký số và quy trình gửi nhận văn bản điện tử trên hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.  

2.5. Kiểm tra thực tế trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong cải cách 

hành chính tại đơn vị. 

3. Đối tượng, thời gian, địa điểm kiểm tra và thành phần làm việc: 

3.1. Đối tượng kiểm tra: Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. 

3.2. Thời gian dự kiến kiểm tra: trong tháng 7/2019 (lịch kiểm tra sẽ có 

thông báo sau). 

3.3. Thời điểm kiểm tra: Tính đến thời điểm kiểm tra. 

3.4. Địa điểm kiểm tra: tại trụ sở làm việc của các đơn vị. 

3.5. Thành phần làm việc: Căn cứ những nội dung kiểm tra, các đơn vị 

triệu tập thành phần để làm việc với Đoàn kiểm tra.  

4. Chế độ báo cáo: 

Các đơn vị xây dựng báo cáo theo Điều 2 và gửi về Đoàn kiểm tra trước 

ngày 02/7/2019 (qua văn phòng Sở). 

Điều 4: Chế độ, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra: 

 Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn 

phân công. Đoàn Kiểm tra hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo Giám đốc Sở kết quả kiểm tra, đề xuất giải 

pháp để triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử 

trong giai đoạn tiếp theo( bằng văn bản).  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 6. Chánh văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các 

ông, bà có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 6; 

- Lãnh đạo Sở 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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