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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 1861-QĐ/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Phan Thiết, ngày 07 tháng 9 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử 

dụng Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ 

------ 
 

- Căn cứ Quyết định số 1381-QĐ/TU, ngày 05/8/2014 của Tỉnh ủy về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm 

kỳ 2010 - 2015 (sửa đổi, bổ sung); 

- Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy, 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành Quy định cung cấp, cập nhật, khai thác Hệ thống thông 

tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. 

Điều 2. Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./- 

 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan đảng TW; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành có liên quan; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
 

(đã ký và đóng dấu)  

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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QUY ĐỊNH 

quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng 

Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1861-QĐ/TU, ngày 07/9/2015  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

-------- 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

Quy định này quy định về quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử 

dụng Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tại 

Tỉnh uỷ Bình Thuận (gọi tắt là HTTT tổng hợp). 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận 

hành, cung cấp, cập nhật, khai thác và sử dụng HTTT tổng hợp. 

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cấu trúc của Hệ thống thông 

tin tổng hợp. 

1. Vị trí: 

HTTT tổng hợp là một phần mềm ứng dụng, được cập nhật và tích hợp dữ 

liệu từ các ngành, các lĩnh vực; người sử dụng có thể khai thác thông tin theo dữ 

liệu thống kê, bảng biểu, biểu đồ so sánh, đánh giá, dự báo kết quả thực hiện 

một số lĩnh vực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. 

HTTT tổng hợp được xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và 

sử dụng trên mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy, có địa chỉ truy cập là: 

http://10.111.0.15. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: 

HTTT tổng hợp có chức năng, nhiệm vụ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ; các cơ quan trực tiếp tham mưu 

giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các cấp ủy đảng trực 

thuộc Tỉnh ủy. 

3. Cấu trúc: 

HTTT tổng hợp là một khối thông tin thống nhất, có thể thực hiện tổng 

hợp dữ liệu trong toàn bộ hệ thống nhưng cũng có thể khai thác theo các phân hệ 

thông tin nghiệp vụ theo yêu cầu, mục đích sử dụng. Các phân hệ thông tin 

http://htrqd.hph.dcs.vn/
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nghiệp vụ chính bao gồm: 

- Phân hệ thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số 

- Phân hệ thông tin về kinh tế. 

- Phân hệ thông tin về quy hoạch, phát triển đô thị 

- Phân hệ thông tin về văn hóa xã hội  

- Phân hệ thông tin về xây dựng nông thôn mới   

- Phân hệ thông tin về xây dựng Đảng 

- Phân hệ thông tin về nội chính - tiếp dân 

- Phân hệ thông tin tổng hợp. 

Điều 3. Nguyên tắc chung về quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác 

và sử dụng HTTT tổng hợp.  

1. Văn phòng Tỉnh uỷ là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, cập nhật, khai 

thác và sử dụng HTTT tổng hợp; các ban của Tỉnh uỷ, các huyện, thị, thành uỷ 

có trách nhiệm cung cấp thông tin, khai thác và sử dụng HTTT tổng hợp tại đơn 

vị mình theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, mức độ sử dụng được 

phân quyền trên hệ thống.  

2. Việc khai thác, sử dụng phải đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ của HTTT tổng hợp; đồng thời tuân thủ các nguyên tắc bảo mật, an ninh 

thông tin theo đúng quy định hiện hành. 

3. Mọi hoạt động đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, 

mở rộng hệ thống phải được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt, cho phép. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG HỢP 

 

Điều 4. Trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh uỷ. 

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh 

ủy về toàn bộ hoạt động của HTTT tổng hợp.  

2. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định phương hướng, nhiệm 

vụ, kế hoạch hoạt động, đầu tư phát triển nâng cấp kỹ thuật, công nghệ, mở rộng 

HTTT tổng hợp. 

3. Quản lý toàn bộ HTTT tổng hợp. Tổ chức thực hiện tốt các chức năng, 

nhiệm vụ của HTTT tổng hợp.   

4. Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng có hiệu quả 
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HTTT tổng hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. 

5. Định kỳ hàng năm, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động của 

HTTT tổng hợp cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ 

đạo. 

Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tham gia vào HTTT tổng 

hợp. 

- Sử dụng, khai thác thông tin từ hệ thống đảm bảo đúng quy định; thực 

hiện nghiêm túc các quy định về an ninh, an toàn thông tin.   

- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về quản lý, khai thác và sử 

dụng HTTT tổng hợp do Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh 

ủy tổ chức. 

- Trong trường hợp cần thiết đề nghị Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin 

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp kiểm tra, xử lý, khắc phục đảm bảo HTTT tổng 

hợp hoạt động thông suốt, ổn định. 

 

Chương III 

SỬ DỤNG, KHAI THÁC VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO 

HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG HỢP 

 

Điều 6. Trách nhiệm của Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin Văn 

phòng Tỉnh uỷ. 

1. Tổ chức vận hành toàn bộ hệ thống thông suốt, ổn định, an toàn. Chịu 

trách nhiệm đảm bảo về mặt kỹ thuật của Hệ thống, chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan kiểm tra, bảo trì thiết bị, phần mềm đảm bảo sự hoạt động an 

toàn, thông suốt của HTTT tổng hợp. 

2. Xây dựng quy trình kỹ thuật; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đơn 

vị sử dụng, khai thác hệ thống. Tạo lập, cung cấp tài khoản, phân quyền cập 

nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu HTTT tổng hợp cho các đơn vị. 

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu thập, cập nhật dữ 

liệu cho hệ thống theo định kỳ (quý, 6 tháng và 1 năm) và khi có yêu cầu. 

4. Tiếp nhận các ý kiến, báo cáo từ các đơn vị về sự cố của HTTT tổng 

hợp, phối hợp với các đơn vị xử lý khi có yêu cầu. 

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp thông tin cho HTTT tổng hợp. 

1. Cục Thống kê và các sở, ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo 

việc thu thập, tổng hợp đầy đủ, kịp thời thông tin và chịu trách nhiệm về nội 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 5 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

 

dung thông tin do đơn vị cung cấp cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

theo Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT, ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư) và theo hệ thống Biểu mẫu báo cáo thống kê tại Quyết định số 

2241/QĐ-UBND, ngày 17/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công 

thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.  

2. Các ban đảng, các huyện, thị, thành uỷ: 

- Có trách nhiệm chỉ đạo việc thu thập, tổng hợp và cung cấp đầy đủ, kịp 

thời số liệu, thông tin cho HTTT tổng hợp (theo các biểu mẫu quy định) định kỳ 

hàng quý, 6 tháng, năm hoặc khi có yêu cầu. 

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do đơn vị cung cấp. 

3. Giai đoạn trước mắt, các ban đảng, các huyện, thị thành ủy sử dụng hệ 

thống thông tin điều hành tác nghiệp, thư điện tử trên môi trường Lotus Notes để 

cung cấp thông tin qua mạng diện rộng của Tỉnh ủy; Cục thống kê và các sở, 

ban, ngành có liên quan cung cấp thông tin qua hệ thống thư điện tử công vụ của 

tỉnh trên môi trường Internet.  

Giai đoạn sau (giai đoạn mở rộng), các ban đảng, các huyện, thị thành ủy 

được phân quyền cập nhật trực tiếp thông tin vào hệ thống.    

 

Chương IV 

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG HỢP 

 

Điều 8. Bảo đảm nhân lực 

Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ quản lý, 

vận hành, cập nhật dữ liệu HTTT tổng hợp được bố trí cán bộ theo chức năng, 

nhiệm vụ do Văn phòng Tỉnh uỷ giao. 

Các đơn vị có trách nhiệm bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu về thu thập, tổng 

hợp, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin vào HTTT tổng hợp. 

Điều 9. Kinh phí thực hiện 

Văn phòng Tỉnh uỷ xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của HTTT tổng 

hợp trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm. Sở Tài chính tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí theo dự toán.  

Điều 10. Đảm bảo an toàn, an ninh  

Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm, 
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tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn toàn Hệ thống. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

Văn phòng Tỉnh uỷ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện Quy định này; định kỳ hàng năm tổng kết báo cáo Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những vấn đề cần xem xét sửa 

đổi, bổ sung, các đơn vị tham gia phản ánh để Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp, báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định./. 

 


