
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

 

Số: 161/QĐ-TCT 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

              Bình Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử  

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 77-QĐ/TU, ngày 03/7/1995 của Tỉnh ủy Bình Thuận 

về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Quy định số 18-QĐi/TU, 

ngày 11/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác Trường Chính trị tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu,

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Quản lý hoạt động 

Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

14/QĐ-TCT ngày 03/3/2014. 

Điều 3. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; các phòng, khoa và 

công chức, viên chức của Trường căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                           
- Như Điều 3;                                                                                             

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu: VT, TCHCTTTL, Tùng. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuận Bích 

 

 

 

 
 

 



 2 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                  

 

QUY CHẾ 

Quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử  

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-TCT ngày 26/6/2019 

của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận trên mạng Internet (Trang thông tin điện tử) 

bao gồm: cung cấp thông tin, dữ liệu; công tác biên tập và cập nhật thông tin, 

duyệt và xuất bản thông tin trên Trang thông tin điện tử. 

 Điều 2. Mục đích, yêu cầu  

 Cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận. 

Kịp thời thông tin về lịch giảng dạy - học tập, các quy chế, chính sách; 

các thông báo và kế hoạch hoạt động của trường.  

Chương II 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

Điều 3. Địa chỉ trang thông tin điện tử Trường Chính trị 

Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận có tên 

miền: truongchinhtri.binhthuan.dcs.vn.  

 Điều 4. Quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử 

 1. Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận là thành 

viên của Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Là nơi tập hợp cung 

cấp và trao đổi thông tin phục vụ công tác trên môi trường mạng. 

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Bình Thuận và các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Trường 

Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và khai thác các 

thông tin có liên quan đến hoạt động của Trường Chính tỉnh trị tỉnh Bình Thuận. 
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4. Cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 

và chia sẻ thông tin chung với các cơ quan hành chính nhà nước khác trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận.  

5. Là diễn đàn trao đổi thông tin, hướng dẫn thực hiện các quy định thuộc 

lĩnh vực hoạt động của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận với các tổ chức, cá nhân. 

 Điều 5. Nguyên tắc thông tin trên Trang thông tin điện tử 

1. Thông tin được đăng tải, lưu trữ, truyền đi và nhận đến trên các Website phải:  

a) Trung thực, chính xác, khách quan, kịp thời, phục vụ tích cực cho công 

tác tuyên truyền của Trường.  

b) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Website; tuân thủ các quy định 

của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ, về quản lý thông tin trên Internet. 

c) Bảo đảm đúng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước. 

2. Việc biên tập, cập nhật thông tin lên Website được thực hiện theo:  

a) Quy định của Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.  

b) Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. 

c) Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng; Thông tư 

số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông 

tin điện tử và mạng xã hội; Luật Báo chí. 

d) Luật sửa đổi bổ sung một điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 và 

Luật Báo chí ngày 02/01/1990; 

đ) Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006; 

e) Luật Giao dịch điện tử ngày 09/12/2005; 

g) Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

h) Các quy định khác theo quy định của pháp luật. 

 Điều 6. Nguồn cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử 

1. Các phòng, khoa, cá nhân có trách nhiệm cung cấp nội dung, thông tin 

kịp thời để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Trường.  
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2. Công chức, viên chức của trường có trách nhiệm gửi tin, bài (bài nghiên 

cứu, bài viết chuyên sâu...) về các lĩnh vực hoạt động của nhà trường và các 

thông tin khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. 

 Điều 7. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu 

1. Tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh 

Bình Thuận gửi về Ban Biên tập của Trường bằng các hình thức sau: 

Mọi hoạt động của Website Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phải tuân 

thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên Internet theo Luật Công 

nghệ thông tin và Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ 

và phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định; 

- Hiển thị thông tin nhanh chóng; 

- Có công cụ tìm kiếm thông tin dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung 

cần tìm kiếm. 

- Bằng văn bản kèm theo tệp thông tin, dữ liệu (kể cả các bảng biểu, công 

thức, hình ảnh) hoặc qua mạng (hộp thư điện tử). 

Các thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh hoặc các 

đoạn video clip được định dạng theo các chuẩn thông dụng và tuân thủ theo 

Quyết định số 20/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành kèm danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

cơ quan Nhà nước. 

2. Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode, TCVN 6909 - 2001. 

3. Các thông tin yêu cầu giải đáp của tổ chức và cá nhân về các lĩnh vực 

hoạt động của Trường thì giao cho người có trách nhiệm cung cấp và giải đáp 

kịp thời và chính xác theo phân cấp quy định. 

Điều 8. Quy trình đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử 

1. Mọi thông tin, bài viết, tin vắn, trả lời hỏi, đáp gửi đăng tải lên trang 

thông tin điện tử của trường phải được Ban Biên tập xét duyệt trước khi xuất 

bản cập nhật lên trang thông tin điện tử. Các tin, bài phải gửi bằng văn bản điện 

tử, Ban Biên tập duyệt tin bài bằng chữ ký số. 

2. Tin, bài phải có tên, địa chỉ của người viết; tin bài sưu tầm phải nêu rõ 

tài liệu tham khảo hoặc nguồn gốc xuất xứ và tên, địa chỉ người sưu tầm. 

Điều 9. Quản lý và duy trì vận hành trang thông tin điện tử 

1. Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận do Ban 

Giám hiệu phụ trách và trực tiếp chỉ đạo.  
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2. Ban Biên tập trang thông tin điện tử có trách nhiệm tổ chức quản lý, vận 

hành, phát triển và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của 

Trang thông tin điện tử. 

3. Kinh phí thực hiện cho việc nâng cấp và duy trì hoạt động thường 

xuyên của trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; công tác 

quản trị; nhuận bút, thù lao cho tác giả, cộng tác viên, biên tập viên được cân đối 

trong dự toán chi từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp hàng năm và 

mức chi được thực hiện theo các quy định quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. 

4. Trách nhiệm của quản trị mạng  

- Triển khai các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo về an ninh, an toàn thông tin 

trong quá trình hoạt động của trang thông tin điện tử. 

- Hướng dẫn cho công chức, viên chức trong đơn vị khai thác và cập nhật 

thông tin trên trang thông tin điện tử của trường một cách có hiệu quả. 

- Thường xuyên theo dõi và đề xuất thiết kế cải tiến, nâng cấp giao diện 

trang thông tin điện tử. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 10. Quy chế này áp dụng cho tất cả công chức, viên chức của Trường 

Chính trị tỉnh Bình Thuận khi khai thác và sử dụng trang thông tin điện tử. 

Điều 11. Mọi tổ chức, cá nhân không được sử dụng trang thông tin điện tử 

này để trao đổi những thông tin quảng cáo, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân 

hoặc những thông tin không chính thức khác. 

Điều 12. Nghiêm cấm việc sử dụng trang thông tin điện tử để thực hiện 

mục đích của tổ chức, cá nhân ngoài công vụ, để phát tán các tài liệu không 

thuộc đối tượng quy định trong quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế Trang thông tin điện tử Trường Chính 

trị tỉnh Bình Thuận, nếu có vấn đề nảy sinh chưa phù hợp hoặc chưa được đề 

cập đến sẽ được nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh./.  

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuận Bích 
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	Trường Chính trị tỉnh
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