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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ giúp việc 

Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, 

an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai. 

Thuộc nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo 

an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai. 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG   
 

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh 

Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

(Trung tâm CNTT&TT) tỉnh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; 

 Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-STTTT ngày 04/10/2016 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và các phòng 

chuyên môn thuộc Trung tâm; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-STTTT ngày 22/8/2017 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành Trung tâm Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; 
Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán 

cấp tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-STTTT ngày 25/12/2020 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 04/02/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc giao Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông thực hiện nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy 

trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”;  

Căn cứ Hợp đồng số 11/HĐ-STTTT ngày 05/02/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ “Quản lý, vận hành, bảo trì, 

bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai năm 2021”; 

Căn cứ nhu cầu nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền Thông  giao và xét 

năng lực, trình độ chuyên môn của viên chức thuộc Trung tâm Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT&TT). 
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 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc thực hiện gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng 

thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia 

Lai” thuộc nhiệm vụ “Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống bảo mật và cảnh báo 

an toàn, an ninh thông tin của tỉnh Gia Lai”, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT làm Tổ 

trưởng; 

2. Bà Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp, phụ trách kế 

toán làm thành viên; 

3. Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ làm thành 

viên; 

4. Ông Nguyễn Tiến Cường - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ làm thành 

viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên phòng Tổng hợp làm thành 

viên kiêm thư ký Tổ giúp việc. 

 Điều 2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm CNTT&TT 

thực hiện gói thầu trên theo đúng quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng 

ngân sách Nhà nước. 

Tổ trưởng Tổ giúp việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo quy 

định và chỉ đạo các thành viên hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. 

  Điều 3. Chế độ làm việc và phụ cấp:  

  1. Các thành viên Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được 

hưởng chế độ phụ cấp làm ngoài giờ (nếu có) trong dự toán được phê duyệt khi 

thực hiện gói thầu trên theo quy định. 

  2. Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.   

 Điều 4. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trưởng 

phòng Đào tạo - Ứng dụng thuộc Trung tâm CNTT&TT; các ông, bà có tên tại 

Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

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

 
Nơi nhận :  

- Như Điều 4;               

- Lưu: VT, HSDA. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Dũng 
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