
UBND TINH QUANG TRI CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CHI DO CHUYEN DO! SO Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 4/QD-BCD 

QUYET D!NH 

Ban hành Quy ch hot dng cüa Ban Chi do Chuyn diii s tinh Quãng TrI 

TRISONG BAN CHI DAO CHUYEN 001 SO T!NH 

Can c&Lut Td ch&c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015,' 

Can cii- LucU St'a d81, bd sung m5t s diJu cia Luat  T chü'c ChInh phü và 
Lut Td chc chInh quyn djaphuv'ng ngày 22/11/2019,' 

Can ciLut Cong ngh thông tin ngày 29/6/2016,' 

Can ct Quylt djnh sd 749/QD-7Tg, ngày 03/6/2020 cña Thñ tu'óng ChInh 
phñ v vic phê dit Chu'ong trmnh chuye'n di sO' quO'c gia dê'n näm 2025, dinh 
hwóng din nám 2030,' 

Can c& Quyé't djnh sO' 1619/QD-7Tg, ngày 24/9/2021cüa Thz tithng ChInh 
phi kin toàn và dO'i ten Uy ban QuO'c gia v ChInh pith diên ttv 

Can ci'Nghj quyê't SO' 02-NQ/TU, ngày 04/11/2 021 cña Tinh zy Quáng Trj v 
Chuyén ddi sO' tinh Quáng Trj din nám 2025 dfnh hu'ó'ng dê'n nàm 2030; 

Can cz'c Quyé't djnh sO' 4268/QD-UBND, ngày 16/12/202 1 cza UBND tinh 
v vic thành 4p Ban Clii dgo Chuyn ddi sO' tinh Quáng Trj; 

Xét d nghj cña Sà Thông tin và Truyn thOng, cc' quan thu'&ng trirc Ban 
Clii dgo Chuyn ddi sO' tinh Quáng Trj. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch hot dng cüa Ban 
Chi dao  Chuyn di s tinh Quâng Trj. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k ban hành. 

Diu 3. Các thành viên Ban Chi do và T giüp vic Ban Chi dao  Chuyn 
di s tinh Quâng Trj chju trách nhim thi hành Quyt djnh  nay -wV" 

No'i nhzn: TR ál G BAN 
-Nhirdiêu3; 
- Uy ban Quoc gia ye Chuyn dôi so; 
- Van phOng ChInh phü; 
- B Thông tin và Truyên thông; 
- Thumg trirc Tinh Uy; 
- Chü tjch, các Phó Chi tjch UBND tinh; 
- Thanh vien BCD chuyen doi so tinh' 
- Chánh VP, các PCVP UBND tinh; ' CH I TINH 
- Liru: VT,  KGVXD.4S1 Vô 'an Htrng 

Quáng Trj, ngày  22.  tháng  4  nám 2022 
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TRI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DOI SO Dc 1p — Tir do — Hnh phüc  

QU '- 03T DQNG CUA BAN CHi IMO CHUYEN oOi sO 
TINH QUANG TR 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh  soJd.%/QD-BCD ngàyD-/f-/2O22 cza 
Trithng Ban Chi dgo Chuyên dói so tinh Quang Trj) 

CHU'€5NG I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi, di ttrqng áp dting 

1. Quy ch nay quy djnh nguyen tic, nhim vi1, quyn han, ch d lam 
vic và quan h Cong tác cüa Ban Chi do Chuyn di s tinh Quãng Tn (sau 
day gçi tat là Ban Chi dgo). 

2. Quy chê nay áp diing d& vâi các thành viên Ban Chi d.o, T giUp vic cho 
Ban Chi dio và các ca quan, dan vi lien quan trong qua trInh phi hçip cong tác. 

Diu 2. Nguyen tc lam vic 

1. Ban Chi dao  lam vic theo nguyen tc t.p trung dan chü, cong khai thông 
qua các kS'  hop djnh k' hoc dt xut theo yêu cu cUa Tnr&ng Ban Chi dto. 

2. Ban Chi do và thành viên Ban Chi dto không lam thay chüc näng, 
thim vi1 cüa các cci quan, don vj và nguYi dung du các co quan, dan vj trong 
h thng hành chInh Nhà nithc cüa tinh. 

3. D cao trách nhim cá nhân cüa các thành viên Ban Chi do trong hot 
dng cüa Ban Chi dao  và trong thirc hin chüc trách, thim v11 dirçic phân công; 
giài quyt cong vic theo dung thm quyn và trách nhim duçic phân công, 
dñng trInh tir, thu tçic theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cUa Quy ch nay. 

4. Các thành viên Ban Chi dao  chü dng giãi quy& cOng vic trong qua 
trInh thrc hin thim vi v xây dirng, phát trin ChInh quyn din tr huâng tài 
ChInh quyn s& kinh t s, xã hi s và do thj thông minh; t?o  thun lçri cho 
vic trin khai các nhim v Chin luçic qu& gia v Cách mng cong nghip l.n 
thir tu trên dja bàn tinh. 

5. Báo dam yêu c.0 phi hcip cong tác, trao dôi thông tin trong giâi quyêt 
cong vic theo chirc näng, thim vi, quyn hn di.xçic giao. 

CHII(iNG II 
NHItM VIJ, QUYEN HiN CUA BAN CIII DiO 

Diu 3. Trtrcrng Ban Chi dio 
1. Chi do, diu hành toàn din v t chüc, chirc näng, nhim vii và hoat 

dng cüa Ban Chi do; phân cOng nhim vi các thành viên Ban Chi dao;  ban 
hành chuang trInh, k hoch cOng tác, kim tra hang näm cüa Ban Chi dao. 



2. Trirc tip chi d.o boat dng thüc dy tin trInh Chuyn di s tinh 
Quàng Trj, gn k& chat ch v&i cài each hành chInh; xây dirng, phát trin ChInh 
quyn s, kinh t s, xã hi s và do thj thông minh; tao  thun lcci cho vic triên 

khai Cách mng cong nghip lAn th'r tu trên dja bàn tinh. 

3. Triu tp và chü frI các cuOc  h9p ctjnh kS'  hoc dt xuAt cüa Ban Chi dao. 

Diu 4. Các Phó Trir&ng Ban Chi do 

1. Phó Tnr&ng Ban Chi (lao Thithng tr11c giüp Tnthng Ban Chi (lao tr1rc 
tip chi (lao các hoat dng cüa Ban Chi (lao; xem xét, giãi quyêt các cOng vic 
thumg xuyên cüa Ban Chi (lao. Khi Tnrâng Ban Chi (lao yAng mt, thay mt 
Trueing Ban Chi (lao lãnh (lao cong tác cüa Ban Chi (lao. 

2. Phó Tri.r&ng Ban Chi (lao 

a) Giüp Trithng Ban Chi (lao, xây drng, t chi'rc trin khai chircing trInh, 
k hoach cOng tác, k hoach kim tra hang näm cüa Ban Chi (lao; so két, (lénh 
giá tInh hInh, kt qua trin khai các nhim vi1, giãi pháp trQng tam xây dimg, 
phát trin Chuyn di s tinh; theo döi, don dc, báo cáo TnrOrng Ban Chi (lao 
kt qua thire hin các chuong trInh, k hoach cüa Ban Chi (lao và kt 1u.n, chi 
(lao cüa Trumg Ban Chi (lao. 

b) Giüp Tnthng Ban Chi (lao lam dAu mi t chüc thirc hin nhim v11 
tham miru v chü tr1nmg, chin lugc, co ch, chInh sách thüc (lAy xây dirng, phát 
trin Chuyn (li s tinh. 

c) Giüp Trithng Ban Chi (lao diu phi, dOn (lc, kim tra thijc hin các 
chin luçic, co ch, chInh sách thüc (lAy xây dimg, phát trin Chuyn dM s tinh 
bào (lam tinh hiu qua, lng ghép và dng b vâi các chin hrcic, chuong trInh, 
k hoach khác cüa tinh. 

d) Chi (lao chuAn bj các cuc hçp, các cuc lam vic cüa Truàng Ban Chi 
(lao; k) các thông báo, biên bàn h9p cüa Ban Chi (lao và các van bàn lien quan 
(lan t cht'ic, boat (long cüa Ban Chi (lao theo chi.'ic näng, thAm quy&n (luçic giao. 

e) Thirc hin các nhim vi khác do TruOng Ban Chi (lao phãn cOng. Chju 
trách thim truâc Trurng Ban Chi (lao v kt qua thirc hin các nhim vii ducic 
phân cOng. 

Diu 5. Các Thành viên Ban Chi do 

1. Nhim v11 chung 

- Chju trách nhim truâc Tru&ng Ban Chi (lao v thirc hin các thim vi1 
duqc phân cong. 

- Tham mixu cho TrixOrng Ban Chi (lao v vic chi (lao, dOn (lôc, (lieu phôi 
các Si, Ban, ngãnh, dja phuong xây drng và trin khai thirc hin các chuong 
trInh, k hoach, d an, dir an v üng diing và phát trin NTT, chuyn di s báo 
dam tInh hiu qua, lng ghép và dng b v&i các chin krqc, chuong trInh khác. 

- D xuAt các chü tri.rong, giâi pháp và bin pháp thirc hin các chuong 





trInh, k hoch, d an, dir an rng diing và phát trin NTF, chuyn di s& T 
chrc các hott dng nghiên c1ru, diu tra, khâo sat, dánh giá, hi thâo, hi nghj 
d thu thp thông tin, s 1iu, kin phic vii cho cong tác tham mixu. 

- Giüp Trueing Ban Chi dao  theo dOi, don dic vic thirc hin các quy& 
djnh, kt 1u.n ti các k' hçp cCia Ban Chi do; huàng dn T giüp vic Ban Chi 
d.o chun bj ni dung, chxcing trInh và tâi 1iu phiic vii các cuc h9p cüa Ban 
Chi dio. 

- Djnh kS' rà soát, tng hçip danh sách thành viên Ban Chi do và danh 
sách thành viên T giUp vic (khi Co thay dáV trInh Trithng Ban phê duyt. 

- Hang näm, can cü Quyt djnh thành 1p và can cü Quy ch nay chi do 
T giüp vic dir toán kinh phi hoat dng cüa Ban Chi dto trInh cp có thm 
quyn xem xét phê duyt. Thrc hin các thu tiic thanh, quy& toán theo quy djnh 
hin hành. 

- Thirc hin ch d báo cáo theo quy djnh và kin nghj các vn d có lien 
quan trong lTnh v1rc duçic phân cOng. 

- Thirc hin các nhim vi khác dt xut theo phân cOng cUa Tnr&ng Ban 
Chi dto. Tham gia dy dñ các cuc hQp djnh kS',  dt xut cüa Ban Chi dto. 

2.Nhiêmvucuth 

a) Thành viên lânh d10 SO' Thong tin và Truyn thông 

- Chju trách nhim tru6c Tri.r&ng Ban Chi dao  v các vn d k5 thut, 
cong ngh lien quan dn img diing và phát trin €NYI', chuyn di s cüa tinh. 

- Chun bj ni dung các tài lieu, báo cáo, quy hoach, k hoch, chuo'ng trInh, 
dr an, d an v 1rng diing và phát trin CNTT, chuyn di s trên dja bàn tinh. 

- T chiic, hiiàng dan, trin khai các nhim vii üng dmg và phát trin CNTT, 
chuyn d& s theo kt lun cüa Trwing Ban Chi dto tti các hi nghj thu&ng xuyén 
và dot xu.t cüa Ban Chi dao. 

- Giiip Ban Chi dao  xây drng k hoch chuyén mOn và 1p dir toán kinh 
phI cho hot dng cüa Ban Chi do; dir toán kinh phi xây dirng cho cac quy 
ho.ch, k hoch, chixo'ng trInh, dir an, d an v 1mg ding và phat trin CNTT, 
chuyn di s; trInh bay và báo v dir toán khi hçp thung trrc Ban Chi do d 
dam bão ngun tài chInh cho hot dng cüa Ban Chi do và các dr an 1mg ding 
và phát trin CNTT, chuyn di s trên dja bàn tinh. 

- Phi hp vài các S&, Ban, ngành, dja phrong trong vic xây dimng và 
trin khai thrc hin nhim vii 1mg ding và phát trin CNTT, chuyn di s tui cci 
quan, dja phuong. 

- Nghiên clru, d xutt và tham mini v các ca ch, chinh sách và kin nghj 
bin pháp dy mnh 1mg ding và phát trin CN1T, chuyn di s& 

- Lam du mi thirc hin các hoat dng hqp tác quc t và vói các tinh v 
CNTT, chuyn di s phiic vi thim vii cüa Ban Chi dto. 





- Chi dto thrc hin trin khai, thm djnh các d an, dir an, h t.ng k 
thut, 1mg diing CNTT, ngun nhân lirc CNTT và chi dao  các Doanh nghip 
Biru chInh -Vin thông dam bào h tng Vin thông, CNTT thüc d.y xay dimng, 
phát trin ChInh phü din tlr tinh. 

- Th%rc hin vic quân 1 kinh phi, sIr diing các ngun kinh phi dirçrc cp 
cho hoat dng cüa Ban Chi dto theo quy djnh cIra pháp 1ut. Dugc sIr ding con 
du, tài khoãn và dja chi cüa SIr Thông tin và Truyên thông d giao djch. 

b) Thành viên lânh dgo Sá Tài chInh 

- Can dr khã näng can di ngân sách dja phiiang hang nàm, chü trI phi 
hçip vIm các SIr, Ban, ngânh, dja phucmg trInh c.p thm quyn b trI kinh phi 
thuc nhim vi chi thithng xuyên cho hoit dng cIra Ban Chi dao  và kinh phi 
thirc hin các chi.wng trInh, k hoach,  d an, dir an và nhim vii 1mg diing 
CNTT, chuyn dôi s6 cüa các co quan nhà niiIc. 

- HuIrng dn các co quan, dan vj và dja phirang các quy djnh v sIr ding ngân 
sách nhà nithc vá các ngun v6n huy dng khác trong thirc hin chuyn di s& 

- Th%rc hin các nhim v11 khác do TruIng Ban Chi do phãn cong. 

c) Thành viên lãnh dao Sà Ké' hoach và Du tw: 

- Phi hcip vIm Co quan thulng trrc Ban Chi dao  d xây dirng k hoach và 
bin pháp thirc hin cáe chü truong, giài pháp gop phn 1mg ding và phát trin 
CNTT, chuyn di s trên da bàn tinh. 

- Lng ghép các ni dung v CNYF, chuyn di s trong xây drng chin 
hrçc, chuong trInh, quy hoach, k hoch phát trin kinh t - xã hi cüa tinh. 

- Bão dam vic b trI kinh phi thc hin các chuong trInh, k hoach, d an, 
d%r an 1mg dicing và phát trin CNTT, chuyn di s thuc thim vi chi dAu tu phát 
trin t1m ngun vn ngân sách nhà nulc theo k hoach trung h?n  và hang näm. 

d) Thành viên lânh dio S& Nói vy: 

- Long ghép các ni dung v 1mg diing và phát trin CNTT, chuyn di s 
trong cáe chuang trInh, boat dng cài each hành chInh, cãi cách thu tVc  hành 
chinh phü hçip vIm hoat dng cüa cac ca quan nhà nithc trén mOi truIng mng 
theo các giai doan  và hang näm. 

- Nghiên elm, d xut và th chlrc th%rc hin các chIr truang, co ch chInh 
sách và các giái pháp v sIr dung, tuyn dung, dào tao,  uu dâi nhân hrc CNTT 
(dc bit là di tuqng can b chuyên trách CNTT) trong co quan nhà nulc; hành 
lang pháp 1 cüa vic gIn, nhn và hru trC van bàn din tIn trong co quan nhà 
nuIc elm tinh. 

e) Thành viên lành dao Van phông Uy ban nhán dan tinh 

- T chlrc, sp xp các hoat dng elm Ban Chi dao  và TruIng Ban Chi dao 
phü hçip vIm hoat dng chung cüa UBNT) tinh. 

- Phi hqp vIm SI Thông tin và Truyn thông trong vic nghiên elm, d& xut 



các chü trlxcmg, ca ch chInh sách và các giâi pháp nhm dy manh,  nãng cao hiu 
qua trao di van bàn din tCr trong hoat  dng cüa c quan nba mräc các cap. 

- Phi hqp vth Si Thông tin và Truyn thông, các Sâ, ban, ngành, dja 
phrnmg xây dmg ChInh quyn din tCr. 

g) Thành viên hnh dgo Sâ Giáo dyc và Dào tgo 

Nghiên cfru, ct xu,t các chü tnrang, cci ch chInh sách và các giãi pháp 
nhm dy manh  vic i'mg diing và phát trin CNTT, thüc dy chuyên dôi so 
trong 11th v1rc giáo diric và dào tao  trén dja bàn tinh. 

Ii) Thành viên länh dao So' Yté' 

Nghiên c1ru, d xut các chU trucing, Ca ch chinh sách và các giái pháp 
nhm dy math  vic rng dicing và phát trin CNTT, thiic dy chuyn di s 
trong llnh vllc y t trên dja bàn tinh. 

i) Thành viên ldnh dqo SO' Nóng nghip và Phát friên nóng thôn 

Nghiên ciru, dê xu.t các chü truo'ng, Co ch chInh sách và các giái pháp 
nhm dy math  vic mg ding và phát trin CNTT, thüc dy chuyn di s 
trong 11th vrc nông nghip và phát trin nông thôn trên dja bàn tith. 

k) Thành viên lành dgo SO' Khoa hQc và Cong ngh 

- Tong hcip, d xut các thim vii khoa hçc và cong ngh trong llnh virc 
CNTT trInh Hi dng Khoa hçc và Cong ngh tith và UBND tinh xem xét, 
tuyn ch9n, dt hang thirc hin hang näm. 

- Chü trI, phi hçp vói Sâ Thông tin và Truyn thông trong vic quãn 1 
và t chüc thirc hin các thim vii Khoa h9c và Cong ngh cp tith Va cap co s 
trong 11th virc CNTT, chuyn di s& 

1) Thành viên lãnh dgo SO' Cong Thwo'ng 

- Chü trI, phi hqp vói các co quan, th chi'rc Co lien quan chi dao  vic phát 
trin thuong mai  din ti:r trên dja bàn tith. 

- Chü trI, phi hçip v&i S Thông tin và Truyn thông và các don vj lien 
quan dy math  vic üng ding và phát trin CNTT, thüc d.y chuyn di sé trong 
11th vi,rc näng luçing, cong nghip và thinmg mai  trên dja bàn tinh. 

m) Thành viên lanh dgo SO' Xáy dmg 

Chü trl, phi hqp vâi Si Thông tin và Truyn thông và các don vj lien 
quan dy math  vic rng diing và phát trin CNTT, thüc dy chuyn di s& phát 
trin do thj thông mith trén dja bàn tith. 

n) Thành viên lânh ã'go SO' Giao thOng V2n tái 

Nghiên ciru, d xut các chU trucing, co ch chInh sách và các giãi pháp 
nhm day manh  vic irng ding và phát trin CNTT, thüc dy chuyn di s 
trong llnh vrc giao thông v.n tái và logistics trên dja bàn tith. 

o) Thành viên lãnh dgo SO' Tài nguyen và MOi tru'dng 



Nghiên cüu, d xut các chU truclng, ca ch chInh sách và các giãi pháp 

nhm My math  vic 1rng diing và phát trin CNTT, thüc My chuyn di so 

trong linh virc tài nguyen và môi tnrng trên dja bàn tinh. 

p) Thành viên lânh dgo Sà Van hóa, Th thao và Du ljch 

Nghiên ci'ru, d xut các chü tnrcrng, ca ch chinh sách và các giãi pháp 
nhm My math  vic l'rng dng và phát trin CNTT, thüc My chuyn dôi so 

trong linh virc van hóa, th thao và du ljch trên dja bàn tinh. 

q) Thành viên ldnh a'go So' Ngoçzi vy 

Chü trI, phi hçip vâi Si Thông tin và Truyn thông cüng các dan vj có 
lien quan trong vic t chüc trin khai các ni dung hqp tác quc t v chuyn 
di s& 

r) Thành viên lânh d?o  Cong an tinh 

Nghiên ciru, d xu.t các chü truang, Co ch chInh sách và các giài pháp 
nh&m My math  vic frng diing và phát trin CNTT, chuyn di s trong lTnh virc 
an ninh trt tsr, phông cháy cha cháy và ciru h ciru nan,  giám sat và xir 1 an 
toàn giao thông trên dja bàn tith. 

s) Thành viên lânh dçio Ngán hàngNhà nzthc chi nhánh tinh Quáng Trj 

Nghiên ci'ru, d xut các chü trucing, co ch chInh sách và các giái pháp 
nhm My math  vic rng diing và phát trin CNTT, chuyn di s trong 11th v1rc 
Tài chInh — Ngân hang trên dja bàn tinh. 

t) Thành viên ldnh dgo Tinh doàn Quáng Trj 

Nghiên cüu, d xut các chU trucing, co ch chInh sách và các giâi pháp 
nhm My math  vic irng dung và phát trin CNTT, thijc My chuyn di s 
trong hoat dng thanh, thiu niên trén dja bàn tinh. 

Chü tn, phi hçip My math  cong tác tuyên truyn, nâng cao nhân thüc v 
chuyn di s trên dja bàn tinh; tiên phong, guang mu trong thrc hin chuyn 
d,i s; 4n dng qutn chüng irng diing cong ngh s tuang tác vói chIth quyn 
trên môi tru&ng s thông su&, hiu qua. 

Diu 6. To giüp vic cho Ban Chi do 

1. T giüp vic chju sir chi dao  trrc tip cüa Trtr&ng Ban và các Phó 
Tru&ng Ban Chi dao. 

2. T gillp vic cho Ban Chi dao  có trách nhim: 

- Xây d%rng dir thào các chixong trInh, k hoach cOng tác cüa Ban Chi dao. 

- Chun bj ni dung h9p Ban Chi dao;  tng hcp các báo cáo, tài 1iu lien 
quan phvc vi các hoat dng cUa Ban Chi dao;  ghi biên bàn các cuc h9p cüa 
Ban Chi dao. 

- D nghj các Si, Ban, ngành, dja phuo'ng cung cp các thông tin c.n thit 
phiic vii cho hoat dng cüa Ban Chi dao. 





- Quàn 1 h sd, van bàn v hot dng cüa Ban Chi do theo dung các quy 
dlnh cüa pháp 1ut. 

- T tru&ng T giñp vic tham dir và báo cáo v tInh hInh trin khai cong 
viec tai cac cuc hçp Ban Chi dao  theo yêu cu cii th cüa trng buôi hçp. 

- Thành viên T giüp vic thirc hin các nhim vi theo sr phán cong cüa To 
trueing T giñp vic và thirc hin các nhim vi khác do Ban Chi do phãn cong. 

Chtro'ng III 

CHED LAM VIC, MO! QUAN H CONG TAC 

Dieu 7. Che dQ h9p 

1. Ban Chi do hçp djnh kS'  02 1n/01 näm (quj IIvà quj IVhàng nám). 

2. Tnthng Ban Chi dio chü trI các cuc hçp cüa Ban Chi do. Trung hcip 
cn thit, Tnthng Ban Chi dao  quyt djnh triu tp cuc hçp dt xut. Thành 
phn tham dir cuc h9p dt xut do Trithng Ban Chi dao  quyt djnh. 

3. Tnr&ng Ban Chi dao  quyt djnh triu tp cuc hçp mô rng có sir tham 
gia cüa nguii th'rng du co quan chü trI hoc các di tác, thành phn tham gia 
thirc hin chin luçic, chrnmg trInh, k hoach, d an, dir an có lien quan dn irng 
diing và phát trin CNTT, chuyn di s& 

4. To giüp vic chu.n bj chuang trInh, ni dung và các diu kiin cn thit 
cho cuc h9p cüa Ban Chi dao;  gài tài 1iu dn các di biu tham di,r It nht 03 
ngày lam vic trithc cuc hçp. Van bàn cüa Ban Chi do, tài lieu phic vii hçp 
Ban Chi do dtrcic gi'ri hoàn toàn dixâi dng din tü thông qua h thng gui nhn 
van bàn din tü hoc qua hp thu din tü cong vi1 cüa tinh hay gi'ri bng dung 
van bàn (né'u can). 

5. Các thành viên cüa Ban Chi dto tham gia dy dü các cuc hçp cüa Ban 
Chi dao.  Khi v.ng mt phãi có l do cii th và phái báo cáo Trithng Ban Chi do 
(thông qua Co quan thzthng trirc Ban Chi dgo). 

Diu 8. Ch d lam vic và co ch phi hçp 

1. Các thành viên viên cüa Ban Chi dao lam vic theo ch d kiêm nhim 
và duçic huOng các ch d theo quy djnh hin hành. 

2. Các thánh viên Ban Chi dao có trách nhim chi do các co quan, don vj 
thuc linh virc mInh phii trách cüng phi hqp vth T giüp vic Ban Chi dto thrc 
hin các thim vii có lien quan; báo cáo Trir&ng Ban Chi dao  v vic thrc hin 
các thim vv di.rçic phân cong. 

3. M& quan h giCia Ban Chi dao vOi các S, Ban, ngành, dja phuong và 
các tO chüc, don vj, cá nhân có lien quan trên dja bàn tinh là quan h chi do, 
kim tra, hixàng dn. 

Diu 9. Kinh phi hot dng cüa Ban Chi do 

1. Ngun kinh phi hott dng cUa Ban Chi dao  duçic can d& tir ngân sách 
Nhà nuic cüa tinh theo dir toán hang nãm d.p qua Co quan thu&ng trrc Ban Chi 



do (Sà Thông tin và Truyn thông). C quan thithng trirc Ban Chi dao  1p dir 
toán kinh phi hoat dng gài Sâ Tài chInh th.m djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh 
phê duyt. 

2. Ca quan thix?ng tnrc Ban Chi dao  chju trách nhim quãn 1 tài chInh, 
xác djnh các khoân chi cho hoat dng cüa Ban Chi dao  và quyt toán tài chInh 
hang näm vth S& Tài chinh dñng theo quy dinh. 

Diu 10. Khen thir&ng, k 1ut 

Các dan vj, ti chirc, cá nhân thirc hin t& quy ch nay di.rqc khen thu&ng, 
nu vi phm bj xà 1 theo quy djnh. 

CHIfJNG IV 

DIEU IUIOAN THI HANH 

Diu 11. T chfrc thurc hiên 

1. Các thành viên Ban Chi dao,  T giüp vic và ngu?i di'rng du các cci 
quan, dan vi lien quan có trách nhim thirc hin nghiêm tüc Quy ch nay. 

2. Trong qua trInh thirc hin, nu có vn d viirng mc, các thânh viên 
Ban Chi do báo cáo Ca quan thung trirc Ban Chi dio (So Thông tin và Truyén 
thông) d tang hcip kin trInh Tnr&ng Ban Chi d?o  xem xét, quyt djnh.I. 
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