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Thừa Thiên Huế. 

02 

 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 



02 CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 11-02-2021

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2021/Qð-UBND         Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu  
trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2011/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 

quy ñịnh về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

ñiện tử hoặc cổng thông tin ñiện tử của các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2020/Nð-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2021. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

  
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY CHẾ 
Quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu  

trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2021/Qð-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống 
dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ñơn vị 
sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, ñơn vị ñặc thù (sau ñây gọi chung là các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh). 

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp 
Trung ương ñặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi chung là cơ quan Trung ương 
ñóng trên ñịa bàn tỉnh). 

3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan trong hoạt ñộng sử dụng dữ liệu trên 
Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. "Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế" (sau ñây gọi tắt là Hệ thống) là 
kho dữ liệu dùng chung, ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tỉnh công bố 
rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ. 

2. “Cơ sở dữ liệu chuyên ngành” là tập hợp liên kết các dữ liệu (các thông tin, 
số liệu thống kê) do các cơ quan nhà nước cung cấp, thông qua giải pháp kết nối, 
thu thập và chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống thông tin chuyên ngành thuộc chuyên ngành 
lĩnh vực của cơ quan bao gồm các lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, y tế, 
giáo dục, tài nguyên môi trường... trên phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế ñược lưu trữ, 
quản lý trong Hệ thống. 
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ðiều 4. Nguyên tắc cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống 

1. Các thông tin, dữ liệu chuyên ngành các sở, ban, ngành cấp tỉnh ñược thu thập, 
cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng thường xuyên; ñảm bảo kịp thời, ñầy ñủ, 
chính xác, trung thực và khách quan.  

2. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu chuyên ngành phải ñảm bảo ñúng 
mục ñích, tuân theo các quy ñịnh của pháp luật. 

3. Các thông tin chuyên ngành do các cơ quan nhà nước cung cấp ñược công bố 
trên Hệ thống phải ñảm bảo các quy ñịnh hiện hành về bảo mật thông tin, không 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.  

4. Cơ sở dữ liệu ñược các ñơn vị, ñịa phương chia sẻ lên Hệ thống dữ liệu mở 
của tỉnh không ñược chồng lấn với các cơ sở dữ liệu của bộ, ngành và phải ñảm bảo 
ñược ñồng bộ với cơ sở dữ liệu dùng chung của các bộ, ngành. 

5. Các cơ quan phối hợp thực hiện trên Hệ thống ñược cấp phát 01 tài khoản 
truy cập và ñược phân quyền ñể cập nhật các thông tin chuyên ngành do ñơn vị 
phụ trách ñược quy ñịnh theo chức năng nhiệm vụ. 

6. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải bao gồm cả thông tin chuyên 
ngành, lĩnh vực hoạt ñộng của cơ quan cung cấp ñược hình thành trước và sau khi 
Quy chế này có hiệu lực thi hành và ñược thực hiện như sau:  

a) Các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm cập nhật dữ liệu phối hợp với cơ quan 
quản lý, vận hành Hệ thống ñể cập nhật các dữ liệu chuyên ngành có trước khi 
Quy ñịnh này có hiệu lực. 

b) Sau khi Quy chế này có hiệu lực, cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm cập nhật 
dữ liệu ñịnh kì cập nhật thông tin chuyên ngành, lĩnh vực hoạt ñộng của cơ quan 
trong các Quý trong năm lên Hệ thống trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ñầu tiên của 
Quý sau. ðối với các cơ quan, ñơn vị ñã có cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có hệ thống 
quản lý cơ sở dữ liệu theo các tiêu chuẩn của ngành và Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy ñịnh, thì cung cấp API ñể hệ thống kết nối. 

ðiều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cản trở hoạt ñộng kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Làm sai lệch, giảm tính chính xác của dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ, 
khai thác Kho dữ liệu dùng chung. 

3. Lưu trữ dữ liệu trái phép hoặc sử dụng dữ liệu vào mục ñích xâm phạm lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

4. Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián ñoạn việc kết nối, chia sẻ, khai thác 
Hệ thống dữ liệu mở. 
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Chương II 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CÁCH THỨC VẬN HÀNH 

HỆ THỐNG DỮ LIỆU MỞ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

ðiều 6. Biện pháp quản lý 

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

a) Thực hiện ñôn ñốc, thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo 

thẩm quyền; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong 

cơ quan nhà nước. 

b) Kiểm tra ñộ an toàn, toàn vẹn dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở của tỉnh. 

c) ðảm bảo các biện pháp an toàn, an ninh mạng ñối với Hệ thống dữ liệu mở 

của tỉnh. 

2. Các sở, ban ngành, ñơn vị liên quan có trách nhiệm giám sát, quản lý cấu trúc 

dữ liệu, chất lượng dữ liệu của cơ quan, ñơn vị mình cập nhật lên Hệ thống dữ liệu 

mở của tỉnh. 

ðiều 7. Cách thức vận hành 

1. Giao trách nhiệm quản lý, vận hành, ñảm bảo an toàn, an ninh ñối với 

Hệ thống dữ liệu mở cho Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh tỉnh 

Thừa Thiên Huế (HueIOC) tại ñịa chỉ:  

https://opendata.thuathienhue.gov.vn hoặc https://data.thuathienhue.gov.vn 

2. Các sở ban ngành công bố các dữ liệu do ñơn vị mình thu thập, quản lý theo 

quy ñịnh. 

3. Chủ quản hệ thống thông tin tham gia vào quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu 

chịu trách nhiệm ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu ñược quản lý, lưu trữ, 

xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình. 

Chương III 

KHAI THÁC DỮ LIỆU TRÊN  

HỆ THỐNG DỮ LIỆU MỞ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

ðiều 8. Nguyên tắc khai thác 

1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể thực hiện khai thác dữ liệu chuyên ngành 

ñược công khai trên Hệ thống. 
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2. Tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh ñược cấp quyền khai thác dữ liệu từ Hệ thống 

thông qua tài khoản ñược cấp của mỗi ñơn vị và có trách nhiệm bảo mật thông tin 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 9. Các hình thức khai thác cơ sở dữ liệu trên Hệ thống 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh ñược cấp tài khoản và mật khẩu ñăng nhập vào 
Hệ thống ñể khai thác dữ liệu. 

2. Cá nhân, tổ chức tiến hành liên kết vào trang chủ của Hệ thống ñể thực hiện 
khai thác dữ liệu. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU  

CHUYÊN NGÀNH VÀO HỆ THỐNG DỮ LIỆU MỞ 

ðiều 10. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, vận hành Hệ thống; chịu trách 
nhiệm theo dõi, ñôn ñốc các cơ quan liên quan cập nhật dữ liệu vào Hệ thống. 

2. Tổng hợp Báo cáo về việc cập nhật dữ liệu hằng Quý của các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh gửi ñến Hội ñồng thẩm ñịnh theo ñúng quy ñịnh về thẩm quyền quy ñịnh về 
ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng của các cơ quan, ñơn vị tại Quyết ñịnh số 
66/2018/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 22 tháng 11 
năm 2018 ñể làm căn cứ, cơ sở ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng của cơ quan, 
ñơn vị cung cấp dữ liệu. 

ðiều 11. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

1. Cơ quan ñăng tải thông tin, dữ liệu lên Hệ thống là các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
cụ thể các cơ quan sau:  

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; 

- Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh; 

- Nhà xuất bản Thuận Hóa; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin; 

- Trường Cao ñẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế; 

- Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh; 
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- Ban  Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông; 

- Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Bảo tồn di tích Cố ñô Huế; 

- Trung tâm Festival Huế; 

- Trường Cao ñẳng Y tế Huế. 

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh quy ñịnh tại Khoản 1 của ðiều này có nhiệm vụ 

ñăng tải dữ liệu chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan công tác lên Hệ thống 

theo ñúng thời hạn và nội dung quy ñịnh tại Quy chế này (cụ thể tại Phụ lục Danh mục 

dữ liệu chuyên ngành trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế). 

Chương V 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 12. Xử lý vi phạm 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cá nhân liên quan không thực hiện ñầy ñủ 

nhiệm vụ cập nhật cơ sở dữ liệu của ngành mình vào Hệ thống thì tùy theo tính chất 

và mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

Lượng dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí báo cáo dữ liệu của ngành ñược 

ñăng tải thực tế của các cơ quan là tiêu chí ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng 

hàng năm của các sở, ban, ngành theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 66/2018/Qð-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 22 tháng 11 năm 2018. 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm ðiều 5 Quy chế này tùy theo tính chất và mức ñộ 

vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

ðiều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chịu 

trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Quy ñịnh này. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm phân công thành viên nội bộ 

cơ quan thực hiện công việc cập nhật và ñảm bảo việc cập nhật thường xuyên, ñúng 

nội dung, ñúng thời hạn.  

3. ðịnh kỳ hàng Quý, trước ngày 25 của tháng cuối Quý, Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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4. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan ñầu mối, ñôn ñốc, theo dõi tình hình 

triển khai thực hiện Quy ñịnh này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 

phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và 

Truyền thông ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung 

cho phù hợp./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH  

TRÊN HỆ THỐNG DỮ LIỆU MỞ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở 
tỉnh Thừa Thiên Huế, ban hành theo Quyết ñịnh số 06/2021/Qð-UBND ngày 03 

tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT 
TÊN CƠ QUAN,  

ðƠN VỊ CUNG CẤP 
DỮ LIỆU 

NỘI DUNG DỮ LIỆU 
CẦN CUNG CẤP 

1. Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

1.1. Chương trình, kế hoạch công tác; kiểm 
soát thủ tục hành chính;  

1.2. Số liệu thống kê việc tổ chức triển khai 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính  thuộc thẩm 
quyền giải quyết của tỉnh, cấp huyện và cấp xã;  

1.3. Các thông tin chính thức về hoạt ñộng 
của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh;  

1.4. Các thông tin dữ liệu khác thuộc phạm vi 
hoạt ñộng của Văn phòng. 

2. Sở Công Thương Các thông tin, số liệu thống kê về các ngành 
và lĩnh vực sau: 

2.1. Cơ khí; luyện kim; ñiện; năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu 
nổ công nghiệp;  

2.2. Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến 
khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng);  

2.3. Công nghiệp tiêu dùng; 

2.4. Công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế 
biến khác; an toàn thực phẩm; 

2.5. Lưu thông hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh; 

2.6. Xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới; 

2.7. Xúc tiến thương mại; thương mại ñiện tử; 
dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; 
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2.8. Quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; 
chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng; 

2.9. Khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, 
công nghiệp hỗ trợ; 

2.10. Các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

3. Sở Giáo dục và ðào tạo Các thông tin, số liệu thống kê về các hoạt 
ñộng của Sở, cụ thể: 

3.1. Số liệu trong công tác kiểm tra, thanh tra 
các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng 
Giáo dục và ðào tạo về thực hiện mục tiêu, 
chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, 
quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách 
ñối với người học, các ñiều kiện ñảm bảo của 
các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, 
thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm 
ñịnh chất lượng giáo dục; công tác phổ cập 
giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội 
học tập ở ñịa phương và các hoạt ñộng giáo dục 
khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo. 

3.2. Số liệu, thông tin các tổ chức dịch vụ 
du học tự túc theo quy ñịnh của pháp luật; 
thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục 
theo quy ñịnh của pháp luật và của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

3.3. Số liệu thống kê trong công tác kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục 
trong việc bảo ñảm các ñiều kiện thành lập 
trường, hoạt ñộng giáo dục, mở ngành ñào tạo, 
công khai chất lượng giáo dục, ñiều kiện bảo 
ñảm chất lượng giáo dục theo quy ñịnh của Bộ 
Giáo dục và ðào tạo. 



12 CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 11-02-2021

STT 
TÊN CƠ QUAN,  
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DỮ LIỆU 

NỘI DUNG DỮ LIỆU 
CẦN CUNG CẤP 

4. Sở Giao thông vận tải Các thông tin, số liệu thống kê về: 

4.1. ðường bộ, ñường thủy nội ñịa;  

4.2. Vận tải; an toàn giao thông; 

4.3. Quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng 
giao thông ñô thị gồm: Cầu ñường bộ, cầu vượt, 
hè phố, ñường phố, dải phân cách, hệ thống 
biển báo hiệu ñường bộ, ñèn tín hiệu ñiều 
khiển giao thông, hầm dành cho người ñi bộ, 
hầm cơ giới ñường bộ, cầu dành cho người ñi bộ, 
bến xe, bãi ñỗ xe trên ñịa bàn. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư Các thông tin, số liệu thống kê các hoạt ñộng 
quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và 
ñầu tư, gồm: 

5.1. Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và ñề xuất về 
cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên 
ñịa bàn tỉnh; 

5.2. ðầu tư trong nước, ñầu tư nước ngoài ở 
ñịa phương; 

5.3. Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA), nguồn vốn vay ưu ñãi của các 
nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước 
ngoài; 

5.4. ðấu thầu; 

5.5. ðăng ký doanh nghiệp trong phạm vi 
ñịa phương; 

5.6. Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn ñề 
về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, 
kinh tế tư nhân; 

5.7. Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy 
ñịnh của pháp luật. 
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6. Sở Khoa học và Công nghệ Các thông tin, số liệu thống kê trong hoạt ñộng 
quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, 
bao gồm: 

6.1. Hoạt ñộng khoa học và công nghệ; phát 
triển tiềm lực khoa học và công nghệ; 

6.2. Tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng; 

6.3. Sở hữu trí tuệ; 

6.4. Ứng dụng bức xạ và ñồng vị phóng xạ; an 
toàn bức xạ và hạt nhân; 

6.5. Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ 
công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
của Sở theo quy ñịnh của pháp luật. 

7. Sở Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội 

Các thông tin, số liệu thống kê về: 

7.1. Lao ñộng; việc làm; dạy nghề; 

7.2. Tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội 
(bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội 
tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); 

7.3. An toàn lao ñộng; 

7.4. Người có công; bảo trợ xã hội; 

7.5. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; 

7.6. Bình ñẳng giới; 

7.7. Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

8. Sở Ngoại vụ Các thông tin, số liệu thống kê về công tác 
ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia 
của ñịa phương, cụ thể về: 

8.1. ðịnh hướng mở rộng quan hệ ñối ngoại, 
chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của 
ñịa phương; 

8.2. Các chương trình hoạt ñộng ñối ngoại 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ñịa 
phương; 
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8.3. Công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và 
triển khai các chương trình, kế hoạch hành ñộng 
thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong 
từng thời kỳ; 

8.4. Các vấn ñề liên quan ñến người Việt Nam 
ở nước ngoài và thân nhân của họ tại ñịa 
phương; 

8.5. Công tác bảo hộ công dân ñối với người 
Việt Nam ở nước ngoài có liên quan ñến ñịa 
phương; 

8.6. Triển khai chương trình, kế hoạch thông tin 
tuyên truyền ñối ngoại của ñịa phương ñã 
ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

8.7. Tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo 
quốc tế tại ñịa phương thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

8.8. Các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Sở theo quy ñịnh của pháp luật. 

9. Sở Nội vụ Các thông tin, số liệu thống kê về: 

9.1. Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế 
công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các 
cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, 
cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
và số lượng người làm việc trong các ñơn vị 
sự nghiệp công lập; 

9.2. Tiền lương ñối với cán bộ, công chức, 
viên chức, lao ñộng hợp ñồng trong cơ quan, 
tổ chức hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập; 

9.3. Cải cách hành chính, cải cách chế ñộ công 
vụ, công chức; chính quyền ñịa phương; 

9.4. ðịa giới hành chính; cán bộ, công chức, 
viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn; 
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9.5. ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những 
người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã; 
tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; 

9.6. Văn thư, lưu trữ nhà nước; 

9.7. Tôn giáo; 

9.8. Thi ñua - khen thưởng và công tác thanh 
niên. 

10. Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

Các thông tin, số liệu thống kê về các ngành, 
lĩnh vực: 

10.1. Nông nghiệp; 

10.2. Lâm nghiệp; 

10.3. Thủy sản; thủy lợi; 

10.4. Phát triển nông thôn; 

10.5. Phòng, chống thiên tai; 

10.6. Chất lượng an toàn thực phẩm ñối với 
nông sản, lâm sản, thủy sản; 

10.7. Các dịch vụ công thuộc ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn theo quy ñịnh 
pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

11. Sở Tài chính Các thông tin, số liệu thống kê về: 

11.1. Tài chính; 

11.2. Ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và 
thu khác của ngân sách nhà nước; 

11.3. Tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà 
nước; 

11.4. ðầu tư tài chính; 

11.5. Tài chính doanh nghiệp; 

11.6. Kế toán; kiểm toán ñộc lập; 
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11.7. Lĩnh vực giá; 

11.8. Các hoạt ñộng dịch vụ tài chính tại ñịa 
phương theo quy ñịnh của pháp luật 

12. Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Các thông tin, số liệu thống kê trong công tác 
quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, 
gồm: 

12.1. ðất ñai; 

12.2. Tài nguyên nước; 

12.3. Tài nguyên khoáng sản, ñịa chất; 

12.4. Môi trường; 

12.5. Khí tượng thủy văn; biến ñổi khí hậu; 

12.6. ðo ñạc và bản ñồ;  

12.7. Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, 
ñảo và ñầm phá; 

12.8. Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ 
công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
của Sở. 

13. Sở Thông tin và Truyền 
thông 

Các thông tin, số liệu thống kê trong công tác 
quản lý nhà nước về: 

13.1. Báo chí; xuất bản; 

13.2. Bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến 
ñiện; 

13.3. Công nghệ thông tin; ñiện tử; 

13.4. Phát thanh và truyền hình; thông tin ñối 
ngoại; bản tin thông tấn; 

13.5. Thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền 
thông; 

13.6. Quảng cáo trên báo chí, trên môi trường 
mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích 
hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin. 
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14. Sở Tư pháp Các thông tin, số liệu thống kê trong công tác 
quản lý nhà nước về: 

14.1. Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; 
theo dõi thi hành pháp luật; 

14.2. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 
luật; 

14.3. Pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; 

14.4. Hòa giải ở cơ sở; 

14.5. Hộ tịch; quốc tịch; 

14.6. Chứng thực; 

14.7. Nuôi con nuôi; 

14.8. Lý lịch tư pháp; 

14.9. Bồi thường nhà nước; 

14.10. Trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp 
luật; 

14.11. Công chứng; 

14.12. Giám ñịnh tư pháp; 

14.13. Bán ñấu giá tài sản; 

14.14. Trọng tài thương mại; 

14.15. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản và hoạt ñộng hành nghề quản 
lý, thanh lý tài sản; 

14.16. Hòa giải thương mại; 

14.17. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính 

14.18. Công tác tư pháp khác theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

15. Sở Văn hóa vàThể thao  Các thông tin, số liệu thống kê trong công tác 
quản lý nhà nước về: 

15.1. Văn hóa, gia ñình; 
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15.2. Thể dục, thể thao; 

15.3. Quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, 
mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) 
trên ñịa bàn tỉnh; 

15.4. Di sản; 

15.5. Các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý 
của Sở theo quy ñịnh của pháp luật. 

16. Sở Xây dựng Các thông tin và số liệu thống kê trong công 
tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực:  

16.1. Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; 

16.2. Hoạt ñộng ñầu tư xây dựng; phát triển 
ñô thị; hạ tầng kỹ thuật ñô thị và khu công 
nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao 
gồm: Cấp nước, thoát nước ñô thị và khu công 
nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản 
xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng ñô thị; công 
viên, cây xanh ñô thị; quản lý nghĩa trang, trừ 
nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông ñô 
thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử 
dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông ñô thị; 
quản lý xây dựng ngầm ñô thị; quản lý sử dụng 
chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật ñô thị);16.3. Nhà ở; 

16.4. Công sở; 

16.5. Thị trường bất ñộng sản; 

16.6. Vật liệu xây dựng; 

16.7. Các dịch vụ công trong các lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Sở theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

17. Sở Y tế Các thông tin, số liệu thống kê trong công tác 
quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: 

 17.1. Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa 
gia ñình; 
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17.2. Quản lý khám bệnh, chữa bệnh; 

17.3. Quản lý bệnh truyền nhiễm; 

17.4. Quản lý bệnh không lây nhiễm; 

17.5. Quản lý tiêm chủng và sử dụng vắc xin 
phòng bệnh; 

17.6. Quản lý uống vitamin A; 

17.7. Quản lý phòng, chống suy dinh dưỡng; 

17.8. Quản lý thông tin tử vong; 

17.9. Quản lý an toàn thực phẩm; 

17.10. Quản lý vệ sinh môi trường; 

17.11. Quản lý hành nghề y, dược. 

18. Sở Du lịch Các thông tin, số liệu thống kê trong hoạt ñộng 
quản lý nhà nước về du lịch ở ñịa phương, 
cụ thể: 

18.1. ðề án, dự án, chương trình phát triển 
du lịch; 

18.2. Bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng và 
phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du 
lịch, khu du lịch, ñiểm du lịch ở ñịa phương; 

18.3. Thẩm ñịnh và quyết ñịnh xếp hạng 1 sao, 
hạng 2 sao và hạng 3 sao cho khách sạn, 
biệt thự, tàu thủy lưu trú du lịch, căn hộ du lịch;  
hạng ñạt tiêu chuẩn kinh doanh dịch vụ thể thao, 
dịch vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống; 

18.4. Tổ chức cấp, cấp lại, ñổi, thu hồi thẻ 
hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết 
minh viên; 

18.5. Kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và 
tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, 
sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của 
ñịa phương; 
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18.6. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm 
pháp luật ñối với tổ chức, cá nhân trong việc 
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về du lịch; 

18.7. Công tác thi ñua, khen thưởng trong hoạt 
ñộng du lịch. 

19. Thanh tra tỉnh Các thông tin, số liệu thống kê trong công tác 
sau: 

19.1. Thanh tra; 

19.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

19.3. Phòng, chống tham nhũng. 

19.4. Tiếp công dân. 

20. Ban Dân tộc Các thông tin, số liệu thống kê trong quản lý 
nhà nước về công tác dân tộc, cụ thể: 

20.1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
ñược giao cho ñồng bào dân tộc thiểu số; 

20.2. Chương trình, ñề án, dự án, mô hình thí 
ñiểm ñầu tư phát triển kinh tế - xã hội ñặc thù, 
hỗ trợ ổn ñịnh cuộc sống cho ñồng bào dân tộc 
thiểu số vùng ñặc biệt khó khăn; 

20.3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, 
hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về dân tộc. 

21. Ban Quản lý khu kinh 
tế, công nghiệp tỉnh 

Các thông tin, số liệu thống kê trong hoạt ñộng 
quản lý nhà nước ñối với các khu kinh tế, 
công nghiệp, cụ thể: 

21.1. Quản lý nhà nước trực tiếp ñối với Khu 
kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu kinh tế cửa 
khẩu A ðớt và các Khu công nghiệp Phú Bài, 
Phú ða, La Sơn, Phong ðiền, Tứ Hạ, Quảng Vinh 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
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21.2. Quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ 
hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên 
quan ñến hoạt ñộng ñầu tư và sản xuất kinh 
doanh cho nhà ñầu tư, doanh nghiệp trong 
Khu kinh tế, Khu công nghiệp. 

22. Ban Quản lý dự án ñầu 
tư xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp 

Các dữ liệu chuyên ngành về: 

22.1. Các dự án sử dụng vốn ñầu tư công và 
các nguồn vốn khác) ñể ñầu tư xây dựng các 
công trình dân dụng (trụ sở, các cơ sở giáo dục, 
y tế, xã hội, văn hóa, công trình hạ tầng 
công cộng,...) trên ñịa bàn tỉnh; 

22.2. Các công trình hoàn thành thực hiện bàn 
giao. 

23. Ban Quản lý Khu vực 
phát triển ñô thị tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Các dữ liệu chuyên ngành trong hoạt ñộng 
quản lý nhà nước về: 

23.1. Quản lý, giám sát quá trình ñầu tư phát 
triển ñô thị theo quy hoạch và kế hoạch; ñảm 
bảo sự kết nối ñồng bộ và quản lý hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật 
giữa các dự án trong giai ñoạn ñầu tư xây 
dựng; 

23.2. Tiếp nhận, quản lý, vận hành khai thác 
và tổ chức bảo trì các công trình hạ tầng trong 
Khu vực phát triển ñô thị. 

24. Nhà Xuất bản Thuận Hóa Các dữ liệu chuyên ngành về: 

24.1. Kế hoạch, ñề tài xuất bản hàng năm của 
ñơn vị; 

24.2. Các loại sách, văn hoá phẩm phục vụ 
cho công tác giáo dục tư tưởng, chính trị và 
nhu cầu về văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghệ 
thuật... của nhân dân ñược xuất bản; 

24.3. Các loại sách nhà xuất bản tổ chức biên 
soạn, biên dịch, biên tập và xuất bản. 
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25. Trung tâm Công nghệ 
thông tin 

Các dữ liệu chuyên ngành trong các hoạt ñộng: 

25.1. ðào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông 
tin, ñào tạo ngoại ngữ theo các chương trình 
quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội; 

25.2. Tư vấn thiết kế, giám sát và kiểm thử ñối 
với các dự án công nghệ thông tin; 

25.3. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp 
công thuộc lĩnh vực CNTT cho các cơ quan 
nhà nước; 

25.4. Cung cấp dịch vụ nội dung số và chuyển 
ñổi số cho các ngành/tổ chức và doanh nghiệp; 

25.5. Phát triển Trang thông tin ñiện tử Khám 
phá Huế; 

25.6. Quản lý Khu Công viên phần mềm, công 
nghệ thông tin tập trung. 

26. Trường Cao ñẳng Sư phạm 
Thừa Thiên Huế 

Các dữ liệu chuyên ngành trong hoạt ñộng: 

26.1. ðào tạo nguồn nhân lực có trình ñộ 
cao ñẳng và các trình ñộ khác từ cao ñẳng trở 
xuống; 

26.2. Nghiên cứu, triển khai khoa học - công 
nghệ các ngành học; 

26.3. Thực hiện các hoạt ñộng dịch vụ khoa 
học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành, 
thực tập phù hợp với ngành nghề ñào tạo; 

26.4. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, 
liên kết, liên thông về ñào tạo - bồi dưỡng 
nguồn nhân lực; nghiên cứu, triển khai khoa 
học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước; 

26.5. Tuyển sinh và quản lý người học theo 
các quy ñịnh hiện hành. 
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27. Viện Nghiên cứu và phát 
triển tỉnh 

Các dữ liệu chuyên ngành trong hoạt ñộng 
quản lý nhà nước về: 

27.1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, thu hút ñầu tư trên ñịa 
bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 
phát triển kinh tế - xã hội; 

27.2. Tư vấn, ñào tạo, dịch vụ có thu phù hợp 
với nhiệm vụ, năng lực của Viện; 

27.3. Dự báo về xu hướng phát triển kinh tế, 
xã hội và thu hút ñầu tư phục vụ cho quá trình 
quản lý, hoạch ñịnh chính sách, chiến lược 
phát triển kinh tế, xã hội; 

27.4. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu về kinh tế - xã hội trong nước, ngoài nước 
và của tỉnh; xuất bản các ấn phẩm thông tin 
của Viện; 

27.5. Xây dựng ðề án nhằm phân tích, ñánh 
giá và ñề xuất giải pháp ñể nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công (PAPI), thực hiện 
có hiệu quả chính sách công của tỉnh. 

28. Ban Quản lý dự án ñầu 
tư xây dựng công trình 
giao thông 

Các dữ liệu chuyên ngành của ban trong công tác 
thực hiện nhiệm vụ với vai trò là chủ ñầu tư, 
quản lý dự án hoặc nhận ủy thác quản lý dự án, 
như: 

28.1. Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị ñầu tư 
xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan ñến 
quy hoạch xây dựng, sử dụng ñất ñai, tài nguyên, 
hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi 
trường, phòng chống cháy nổ có liên quan ñến 
xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình 
thẩm ñịnh, phê duyệt dự án theo quy ñịnh; tiếp 
nhận, giải ngân vốn ñầu tư và thực hiện các 
công việc chuẩn bị dự án khác; 
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28.2. Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư 
vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và 
trình thẩm ñịnh, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm 
ñịnh,… 

29. Ban Quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển 
nông thôn 

Các dữ liệu chuyên ngành trong các hoạt ñộng 
thuộc thẩm quyền của Ban: 

29.1. Làm chủ ñầu tư các dự án nông nghiệp 
và phát triển nông thôn sử dụng vốn ngân sách, 
vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao; 

29.2. Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ 
ñầu tư khác theo hợp ñồng ủy thác quản lý các 
dự án ñược ký kết; 

29.3. Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn ñể 
ñầu tư xây dựng theo quy ñịnh của pháp luật; 

29.4. Bàn giao công trình hoàn thành cho 
chủ ñầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi 
kết thúc xây dựng dự án. 

30. ðài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh 

Các dữ liệu chuyên ngành trong phạm vi hoạt 
ñộng của ðài như: 

30.1. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, 
truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch ñã ñược phê duyệt; 

30.2. Sản xuất và phát sóng các chương trình 
phát thanh, các chương trình truyền hình, nội 
dung thông tin trên trang thông tin ñiện tử 
bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và 
tiếng nước ngoài theo quy ñịnh của pháp luật; 

30.3. Vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ 
thuật chuyên ngành ñể sản xuất chương trình, 
truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương 
trình phát thanh, truyền hình của ñịa phương 
và quốc gia; 
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30.4. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các 
thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực 
phát thanh, truyền hình, thông tin ñiện tử; 

30.5. Tổ chức các hoạt ñộng quảng cáo, kinh 
doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ 
của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

30.6. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

31. Trung tâm Bảo tồn Di tích 
Cố ñô Huế 

Các dữ liệu chuyên ngành trong hoạt ñộng 
công tác của Trung tâm: 

31.1. Quy trình, quy phạm trùng tu, tôn tạo, 
phục hồi di tích lịch sử văn hóa; xây dựng quy 
chuẩn ñịnh mức tu bổ di tích phù hợp các 
Công ước Quốc tế mà Việt Nam ñã phê chuẩn 
và ñúng với quy ñịnh pháp luật hiện hành của 
Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
ứng dụng khoa học công nghệ thích ứng vào 
việc tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích; tư vấn 
giám sát thi công các công trình, ñảm bảo 
tiến ñộ, ñúng nguyên tắc trùng tu về bảo tồn 
di tích; 

31.2. Tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám sát thi 
công, lập dự án, quản lý dự án và tổ chức thực 
hiện dự án các công trình lịch sử văn hóa; 

31.3. Tổ chức nghiên cứu khoa học, sưu tầm, 
lưu trữ tài liệu khoa học phục vụ cho công tác 
bảo tồn, tôn tạo và phục hồi các công trình di 
tích; ñồng thời, làm phong phú giá trị di sản 
văn hóa Huế; 

31.4. Nghiên cứu, sưu tầm nhằm bảo tồn và 
phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, nghệ 
thuật truyền thống văn hóa cung ñình Huế; 



26 CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 11-02-2021

STT 
TÊN CƠ QUAN,  

ðƠN VỊ CUNG CẤP 
DỮ LIỆU 

NỘI DUNG DỮ LIỆU 
CẦN CUNG CẤP 

31.5. Tổ chức thực hiện các chương trình hợp 
tác quốc tế, ñặc biệt là với tổ chức UNESCO; 

31.6. Quản lý, bảo vệ toàn bộ quần thể di tích 
ñược Nhà nước giao, các di tích ñộng sản, bất 
ñộng sản... 

31.7. ðảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường 
văn hóa tại các ñiểm di tích. 

32. Trung tâm Festival Huế Các dữ liệu chuyên ngành trong hoạt ñộng của 
Trung tâm, cụ thể: 

32.1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch 
hoạt ñộng dài hạn và hàng năm của Trung tâm 
Festival Huế và tổ chức thực hiện sau khi 
ñược phê duyệt; 

32.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức, các ñề án, 
phương án, kịch bản và kế hoạch chi tiết tổ 
chức các kỳ Festival Huế; tìm hiểu ñối tác, ñề 
xuất giải pháp phối hợp, liên kết, hợp tác trong 
nước và quốc tế về các lĩnh vực có liên quan 
ñến công tác tổ chức, truyền thông quảng bá 
và nội dung hoạt ñộng của các Festival Huế; 

32.3. Tổ chức các Festival chuyên ñề; phối 
hợp tổ chức và có thể nhận hợp ñồng thực 
hiện các hoạt ñộng lễ hội, các sự kiện lớn 
trong, ngoài tỉnh với tư cách một ñơn vị  tổ 
chức lễ hội; 

32.4. Phối hợp với các ngành, các ñịa phương 
duy trì, phát huy các sản phẩm qua các kỳ 
Festival và tiếp tục nghiên cứu, khai thác tài 
nguyên văn hóa, tài nguyên thiên nhiên của 
ñịa phương. 

33. Trường Cao ñẳng Y tế 
Huế 

Các dữ liệu chuyên ngành trong các hoạt ñộng 
của trường, cụ thể: 
33.1. ðào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 
Y tế ña ngành có trình ñộ cao ñẳng và thấp hơn 
về các chuyên ngành thuộc nhóm ngành 
sức khỏe; 
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33.2. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội; 
33.3. Tham gia công tác chăm sóc, bảo vệ và 
nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy ñịnh của 
pháp luật và Bộ Y tế. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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