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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Quản lý dự án
Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Quảng Nam, Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng
Nam;
Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2009 cúa Chính phủ về
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước;
Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của UBND tỉnh về
Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá IX;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Chánh văn
phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án: Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền
hình trực tuyến, gồm các ông/bà có tên sau:
- Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó giám đốc Sở - Trưởng ban;
- Ông Trương Thái Sơn, Trưởng phòng CNTT- Phó ban;
- Ông Phạm Quốc Hường, Phó Chánh văn phòng Sở - Thành viên;
- Ông Trương Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT- Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó phòng CNTT - Thành viên;
- Bà Võ Thị Thanh Thủy, Phụ trách kế toán - Thành viên;
- Ông Bùi Trọng Hiệp, Chuyên viên phòng CNTT – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Chuyên viên phòng CNTT - Thành viên;
- Ông Trần Thanh Tú, Trưởng phòng, Trung tâm CNTT-TT-Thành viên;
- Ông Phạm Hoàng Hoài, Trưởng phòng, Trung tâm CNTT-TT Quảng
Nam – Thành viên.
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Điều 2. Ban Quản lý dự án có nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý và triển khai thực hiện dự án Mở
rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến do chủ đầu tư giao và quyền hạn
do Chủ đầu tư uỷ quyền. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư
và pháp Luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uỷ quyền, như sau:
- Tham mưu Chủ đầu tư về triển khai các gói thầu của dự án;
- Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án;
- Chuẩn bị hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công và
dự toán, trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định;
- Tham mưu các văn bản để trình Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với các nhà
thầu;
- Tham mưu các thủ tục để trình Chủ đầu tư nghiệm thu sản phẩm, thanh
toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;
- Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, tham mưu báo cáo quyết toán khi
dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng để chủ đầu tư trình các cấp có thẩm
quyền;
- Trưởng ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và
Truyền thông;
- Kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án được trích từ nguồn kinh phí
quản lý dự án và được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. Ban
quản lý tự giải thể sau khi dự án hoàn thành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng CNTT, Giám đốc Trung
tâm CNTT và Truyền thông và các ông/bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 81/QĐSTTTT ngày 07/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;
- Sở TC, KHĐT, Kho bạc;
- Lưu: VT, VP, P.CNTT.
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