
SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TRUNG TÂM Y TẾ NGUYÊN BÌNH 

 

Số:         /QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nguyên Bình, ngày       tháng 01  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin của 

trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế Nguyên Bình 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐCP ngày 03 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện được thành lập theo Quyết định 

119/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước 

lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Bàn hành quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin của 

trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế Nguyên Bình: (có bản quy chế kèm theo). 

Điều 2. Trưởng, phó các khoa, phòng và các bộ phận có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC  
- Như điều 2(để thi hành);  

- Trang thông tin đơn vị;                                            

- Lưu: TTYT. 

 

 

 

 

                                                                           Phạm Văn Hòa 

 

 



SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TRUNG TÂM Y TẾ NGUYÊN BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Hoạt động, quản lý, cung cấp thông tin của trang thông tin điện tử  

Trung tâm Y tế Nguyên Bình 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTYT ngày   tháng 01 năm 2021 

của Giám đốc Trung tâm Y tế Nguyên Bình) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

1. Quy chế này quy định việc tiếp nhận và cung cấp thông tin, dịch vụ lên 

Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình (gọi tắt là 

Website), được áp dụng đối với các khoa, phòng, thuộc Trung tâmY tế tham gia 

Trang thông tin điện tử. 

2. Việc cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử của 

Trung tâm Y tế được thực hiện theo các qui định của pháp luật hiện hành. 

3. Quy chế được xây dựng nhằm tạo khung pháp lý, cơ chế chính sách cho 

việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực quản lý hành 

chính, tuyên truyền thông tin cho nhân dân trên địa bàn huyện Nguyên Bình. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này Website được hiểu như sau: 

1. Website là hệ thống trên Internet được xây dựng với mục tiêu tạo ra 

một môi trường giao tiếp điện tử để cung cấp những nội dung sau: 

- Đưa thông tin về cơ cấu tổ chức các khoa phòng, quy trình khám chữa 

bệnh của các khoa phòng đến với các công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện Nguyên Bình. 

           - Tạo cầu nối để mọi công dân, tổ chức nắm bắt quy trình khám chữa 

bệnh một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

           - Từng bước giải quyết thủ tục hành chính bằng các dịch vụ trực tuyến 

trên mạng. 

2. Tên gọi: Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình. 

Địa chỉ internet: http://ttytnguyenbinh.soytecaobang.gov.vn  

3. Website được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình và giao cho 

cán bộ Công nghệ thông tin, thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, có trách nhiệm 

quản lý, vận hành hệ thống Website dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung 

tâm. 



Điều 3. Nguyên tắc cung cấp thông tin, dịch vụ lên Trang thông tin điện tử 

Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình: 

1. Mọi thông tin, dịch vụ được cung cấp lên Website đều nhằm mục tiêu 

phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người, đồng thời có 

thể nắm bắt được quy trình khám chữa bệnh, giải quyết các thủ tục hành chính 

của Trung tâm Y tế. 

2. Thông tin cung cấp lên Website phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, chính 

xác, kịp thời và mang tính xây dựng. Không được cung cấp các thông tin mật, 

thông tin sai sự thật theo quy định của Nhà nước. 

Chương II 

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN 

Điều 4. Các thông tin trên Trang thông tin điện tử gồm: 

1. Giới thiệu thông tin về Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình, Ban Giám 

đốc và các khoa phòng chức năng. 

2. Thông tin về hoạt động khám chữa bệnh, các văn bản hướng dẫn, thông 

báo của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế. 

3. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người bằng các bài hướng 

dẫn phòng, chống một số bệnh thường gặp 

          4. Thông tin về các thông báo tuyển dụng, thông báo mời thầu mỗi khi 

Trung tâm Y tế có nhu cầu tuyển dụng và tổ chức đấu thầu. 

Điều 5. Trách nhiệm của bộ phận quản lý website và của các khoa, phòng 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình 

          1. Bộ phận Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về tổ chức, hoạt động 

của Website, cụ thể: 

- Vận hành Website, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho Trang thông tin 

điện tử và các khoa, phòng, cá nhân cung cấp thông tin, dịch vụ lên Trang thông 

tin điện tử, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và đường truyền. 

- Đảm bảo lưu trữ thông tin và khôi phục thông tin nhanh chóng, kịp thời 

khi hệ thống bị sự cố. 

- Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực 

hiện, trình Ban Giám đốc Trung tâm Y tế giải quyết, đảm bảo thông suốt quá 

trình cung cấp thông tin, dịch vụ. 

- Lập kế hoạch xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống Trang thông tin điện 

tử, đảm bảo các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng 

hoạt động ổn định thông suốt. 

2. Các khoa, phòng: 

- Phối hợp với bộ phận Công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế để đăng 

tải các bài viết lên trang thông tin một cách đầy đủ, chính xác. 



- Cung cấp các bài viết về tuyên truyền và giáo dục sức khỏe, gương 

người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến, các  hoạt động nổi bật của đơn vị. 

Chương III 

BIÊN TẬP THÔNG TIN 

Điều 6. Ban Biên tập Website: 

1. Ban biên tập Website được thành lập theo Quyết định của Giám đốc 

Trung tâm. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Ban Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của Website và 

thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản tin lên Website. 

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm Y tế về nội dung, chất lượng 

của Website. 

Điều 7. Trách nhiệm các thành viên Ban Biên tập: 

1. Trưởng ban Ban Biên tập là người điều hành, quyết định tin, bài được 

đăng tải và nội dung hoạt động của Website, chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Trung tâm và trước pháp luật về hoạt động của Website. Phân công, chỉ đạo, 

kiểm tra các thành viên Ban Biên tập. 

2. Các Biên tập viên trực tiếp soạn hoặc tiếp nhận các tin, bài của các 

khoa, phòng và các cá nhân trong Trung tâm. 

3. Quản trị Website có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các thông tin, bài 

viết, tin, đồng thời chuyển đến các biên tập viên phụ trách lĩnh vực kiểm tra sự 

chính xác và tính trung thực của thông tin trước khi trình Trưởng Ban biên tập 

xét duyệt và có trách nhiệm duy trì Website hoạt động thông suốt, liên tục. 

Thường xuyên cập nhật các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực, ngành đưa lên Website sau khi được Trưởng Ban biên tập duyệt, 

đồng thời lưu trữ bản chính theo quy định. Có trách nhiệm quản lý kỹ thuật, bảo 

trì, sửa chữa khi có sự cố xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin 

đối với Website của Trung tâm Y tế. 

Điều 8. Trách nhiệm về nội dung thông tin: 

Thông tin đưa lên Website phải là những thông tin liên quan đến lĩnh vực 

quản lý, hoạt động của Trung tâm Y tế Nguyên Bình và là những thông tin chính 

thống, công khai, có nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của pháp luật. Ban 

Biên tập và cán bộ, viên chức khi đưa tin phải chịu trách nhiệm về những thông 

tin của mình trước Ban Giám đốc Trung tâm Y tế và trước pháp luật về tính 

chính xác, trung thực của thông tin trên Website. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Phòng Tổ chức – Hành chính và các khoa, phòng, cá nhân liên quan có 

trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế này nhằm đảm 

bảo hoạt động thông suốt, an toàn, an ninh trên Website Trung tâm Y tế huyện 

Nguyên Bình. 



Điều 11. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần bổ 

sung, sửa đổi, các khoa, phòng, cá nhân liên quan trình Ban Giám đốc Trung 

tâm Y tế để xem xét, quyết định./. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Văn Hòa 
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