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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số        /QĐ-STTTT Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký “Cuộc thi trắc nghiệm  

tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Kế hoạch số 03 /KH-STTTT ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số 

trên mạng internet” năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin Báo chí Xuất bản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi 

số trên mạng internet” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi là Ban Tổ 

chức Cuộc thi) gồm các ông, bà: 

- Bà: Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban. 

- Ông: Đinh Tiến Quang, Trưởng phòng Thông tin Báo chí Xuất bản, Phó 

Trưởng ban. 

- Bà: Hùng Thị Nam Giang, Chánh Văn phòng Sở, Thành viên; 

- Bà: Hoàng Thị Tươi, Phó Trưởng phòng TTBCXB, Thành viên; 

- Ông: Hà Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Thành viên; 

- Ông: Vũ Thành Trung, Chuyên viên phòng TTBCXB, Thành viên. 

Điều 2: Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi gồm các ông, bà: 

- Ông Vũ Thành Trung, Chuyên viên Phòng TTBXCB, Tổ trưởng; 

- Bà: Vũ Thị Bích Phượng, Kế toán Sở, Thành viên; 

- Bà: Lê Thị Minh Ngọc, Chuyên viên Trung tâm CNTT&TT, Thành viên; 

- Bà: Bùi Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Trung tâm CNTT&TT, Thành viên, Thư ký. 

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức, Tổ thư ký 



 

1. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc thi  

Ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn, phát động, kiểm tra, đôn đốc 

Cuộc thi theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; ban hành thể lệ, xây dựng phần mềm thi 

trực tuyến, câu hỏi, đáp án; thành lập Ban Giám khảo; quyết định cơ cấu giải và giải 

thưởng Cuộc thi; công bố kết quả, tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi; báo cáo kết 

quả theo quy định. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng Ban Tổ chức 

Cuộc thi phân công. Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của Sở 

Thông tin và Truyền thông trong quá trình tổ chức các hoạt động của Cuộc thi. 

2. Nhiệm vụ của Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi 

Giúp Ban Tổ chức Cuộc thi dự thảo các văn bản có liên quan để triển khai, tổ 

chức Cuộc thi; tham mưu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kinh 

phí để tổ chức thành công Cuộc thi; duy trì, vận hành phần mềm thi; xây dựng bộ câu 

hỏi và đáp án; liên hệ với các thí sinh đạt giải theo danh sách của Ban Tổ chức để 

thông báo trao giải thưởng Cuộc thi. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức  

Cuộc thi giao. 

3. Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm 

CNTT&TT và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. P.TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Hải 
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