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Kính gửi: 

 

 

- Sở Thông tin và Tryền thông; 

- Sở Nội vụ. 

 

Tiếp nhận Báo cáo số 278/BC-STTTT ngày 09/02/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về kết quả triển khai thí điểm Trung tâm giám sát an toàn, an ninh 

mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận; theo đó, Sở Thông tin và 

Truyền thông kiến nghị bổ sung 04 biên chế đối với Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ về tài chính giai đoạn 2021-2023 đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 913/TTr-SNV ngày 28/3/2022; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

a) Khẩn trương rà soát, đề xuất số lượng người làm việc hưởng lương từ 

nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy 

định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) quyết định để làm cơ sở triển khai thực 

hiện.  

b) Trường hợp sau khi thực hiện giải pháp nêu trên, Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục có nhu cầu cấp thiết cần bổ sung biên chế, 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo cụ thể tình hình sử dụng biên chế tại Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (số biên chế đã sử dụng/biên chế được 

giao, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp/số lượng người 

làm việc được phê duyệt), vị trí việc làm cần bổ sung biên chế theo Đề án vị trí 

việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gửi về Sở Nội vụ để thẩm định, 

tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

a) Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng người 

làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông (theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Điểm a 

Khoản 1 Công văn này) theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

b) Thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị 

của Sở Thông tin và Truyền thông tại Điểm b Khoản 1 Công văn này (nếu có)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);   

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ     

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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