
ƯBND TỈNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TẾ

Số: Lị.j_ /QĐ-CĐYT

CỘNG HOÀ XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập Tự do -  Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày Aol thánq o i  nãm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử công vụ 

và Cổng thông tin điện tử thuộc Trưòng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÉ KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày Ị 3/6/2011 của Chính phủ quy định 
về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc 
công thông tin điện tử của cơ quan nhà nuớc;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định 
vê ứng dụng công nghệ thông tin trons hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về tố chức hoạt động, sử dụne thư điện tử và trang thông tin điện tử 
của các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưỏng được quy dịnh tại Điều lệ 
Trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-CĐYT ngày 12/01/2018 của Hiệu trưởng Trường 
Cao đắng Y tế Khánh Hòa về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức hoạt dộng, sử 
dụng thư điện tử công vụ và Công thôna, tin điện tử thuộc Trường Cao dăng Y tế 
Khánh Hòa (đính kèm Quy chế).

Điều 2. Ban biên tập cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 
có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai hoạt động cổng thông tin điện tử của nhà 
trường theo quy định nêu tại Điều 1. Việc tổ chức thực hiện dối với thư điện tử công 
vụ do các đơn vị được cấp chịu trách nhiệm triển khai theo quy dịnh.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng Phòng : Công nghệ thông tin; các Phòng, Khoa, Bộ 
môn và Ban biên tập căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày
ký.-br^lU

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đảng ủy Trường;
- Ban Giám hiệu;
- Liru : VT, P.CNTT;
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG Y TÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

QUY CHÉ
TỔ CIIỨC HOẠT ĐỘNG, s ử  DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG v ụ  

VÀ CỎNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ
KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số /fi7QĐ-CĐYT ngày /\<t tháng 0 í  năm 20i 8  
của Hiệu trưởng Trưòng Cao đắng Y tế Khánh Hòa)

CHUÔNG I
NHƯNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Cổng thông tin điện tử (viết tắt là CTTĐT) của Trường Cao đẳng Y tế Khánh 

Hòa là điểm truy cập duy nhất của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trên môi trường 
mạng; liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương 
thức thống nhất; là nơi lưu trữ thông tin, bản tin điện tử, trao đôi thông tin và các hoạt 
động phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

2. Thư điện tử công vụ công vụ (viết tắt là email), là phương tiện liên lạc, trao 
đổi thông tin thông qua các hộp thư điện tử công vụ trên Internet của các tổ chức và cá 
nhân thuộc trường.

3. Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác thông tin 
trên CTTĐT và email của Trường Cao đăng Y tê Khánh Hòa.

4. Quy định này được áp dụng đối với:

a. Ban biên tập CTTĐT

b. Các đơn vị thuộc trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

c. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của trường.

d. Sinh viên, học sinh, học viên đang học tập tại trường.

Điều 2. Yêu cầu
1 .Tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, khai thác và cập nhật 

thông tin lên CTTĐT phải thực hiện theo các văn bản quy định sau:

a. Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, 
cung cấp và sử dụng Internet”.

b. Luật Công nghệ thông tin Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.

c. Nghị định sổ 63/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.



2. Ngoài những văn bản nêu tại Khoản 1 của điều này, tất cả các đon vị, cá 
nhân khai thác CTTĐT phải thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và pháp 
luật về vấn đề liên quan.

CHƯƠNG II
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 3. Tên miền

Tên miền của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa là tên định danh cho địa chỉ tài 
nguyên trên Internet của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, có dạng cyk.edu.vn. Trong 
đó, CTTĐT của Trường có dịa chỉ chính thức tại lỉííp://\vww.cyk.edu. vn.

Đe đảm bảo công tác tuyển sinh, nhà trường có trang thông tin tuyển sinh riêng 
tại địa chỉ htíp://www.tuyensinh.cyk.edu.vn.

Điều 4. Nhiệm vụ và nội dung

1. Nhiệm vụ: Cung cấp thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông 
tin chính thức về chủ trưong, nhiệm vụ và các mặt hoạt động của Trường Cao đẳng Y 
tê Khánh Hòa nhằm khai thác hiệu quả hệ thống mạng và máy tính hiện có, nâng cao 
chất lưcmg công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà 
trường.

2. Nội dung:

Thực hiện theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 
quy định vê 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 và Thông tư số 07/2010/TT- 
BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, 
sử dụng thư diện tử công vụ và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học.

Gồm :

a) Thông tin chung về tổ chức, hành chính : Sứ mạng và tầm nhìn; Chiến lược, 
định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; cơ sở vật chất; Sơ đồ cơ cấu tổ chức; 
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trực thuộc; Tóm lược quá trình hình 
thành và phát triển; Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử công vụ 
chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị; Thông tin giao dịch: địa 
chỉ, điện thoại, so fax, địa chỉ hộp thư điện tử công vụ chính thức để giao dịch và tiếp 
nhận các thông tin; Danh sách cán bộ, giảng viên; Lịch công tác/lịch làm việc;

b) Các văn bản quy định có liên quan đến hoạt động của nhà trường

c) Thông tin về thủ tục hành chính bao gồm: Công tác cải cách hành chính; 
Thông báo danh mục các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện; Quy trình, thủ tục, 
hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời 
hạn giải quyêt, phí và lệ phí (nêu có); Tổ chức các dịch vụ công trực tuyến;

d) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, 
chính sách;

đ) Mục lấy ý kiến đóng góp, trao đổi thông tin của tổ chức, cá nhân; Chức năng 
tra cứu, tìm kiếm;

e) Chương trình đào tạo: mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng chuyên môn và vị 
trí làm việc sau khi tôt nghiệp ở các trình độ và theo các ngành đào tạo; yêu cầu vê thái
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độ học tập của người học; chuấn đầu ra các ngành đào tạo; chuấn năng lực các ngành 
đào tạo; Thời khóa biểu..

g) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: công khai về giảng viên 
giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung và lịch trình 
giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá chất lượng học tập của người 
học.

h) Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có 
việc làm; các hoạt động của học sinh sinh viên.

i) Ke hoạch và tổ chức thi.

k) Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.

l) Thông tin về công tác kế hoạch, tài chính và đấu thầu, dự án.

m) Thông tin kiểm định chất lượng đào tạo, tự đánh giá

n) Thông tin vè hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội 
sinh viên

o) Và các thông tin về tuyến sinh theo quy định được đăng tải tại địa chỉ 
http://ww w. íuyensinh. cyk. ecỉu. vn.

p) Thông tin về quy định công khai theo Điều 17 của Thông tư số 07/2010/TT-
BGDĐT. ’ r;

Điều 5. Thòi hạn cung cấp và cập nhật thông tin ỜP
1. Nội dung thông tin, dữ liệu trên CTTĐT phải dược cung câp nhanh chóng và

kịp thời, bảo đảm cập nhật thường xuyên chính xác. Thời gian cập nhật không quá 10 m 
ngày làm việc đối với các mục tin. —■

2. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đưa thông tin, tài liệu để đăng gửi về Ban 
biên tập CTTĐT bằng văn bản hoặc gửi thư điện tử công vụ.

3. Thông tin đăng tải bao gồm: Chủ đề thông tin, nội dung thông tin, liên kết 
thông tin, nguồn thông tin, ảnh minh họa (nếu có).

Điều 6. Tổ chức quản lý cổng thông tin điện tử
1. CTTĐT của trường bao gồm trang thông tin điện tử chính thức 

www.cyk.edu.vn và trang thành viên http://www.tuyensinh.cyk.edu.vn.

2. Phòng CNTT là đơn vị thường trực tham mưu cho Nhà trường để giải quyết 
các vấn đề liên quan đến CTTĐT.

3. Trang www.cyk.edu.vn có 01 Ban biên tập do Nhà trường quyết định thành 
lập, gồm Trưởng ban,các ủy viên và tổ thư ký, có nhiệm vụ thực hiện tổ chức quản lý 
vận hành trang www.cyk.edu.vn theo quy định.

4. Trang www.tuyensinh.cyk.edu.vn do Nhà trường giao trực tiếp cho Phòng đào 
tạo quản lý và vận hành theo quy định.

Điều 7. Nhiệm vụ của các đon vị và cá nhân
1. Phòng CNTT có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch theo dõi, giám sát hoạt 

động của CTTĐT, đề xuất các kế hoạch về điều kiện vật chất và đội ngũ để đảm bảo 
duy trì hoạt động, đảm bảo an ninh mạng, chống virus, cập nhật, sao lưu dữ liệu định
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kỳ, đảm bảo các điều kiện để thực hiện đưa thông tin lên CTTĐT . Hàng năm có kế 
hoạch duy trì (domain, host...), chỉnh sửa giao diện, chức năng, sao lưu dữ liệu định kỳ 
và bảo dưỡng cổng thông tin điện tử cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Các dơn vị, tố chức nêu tại điều 6 của Quy chế này thực hiện biên tập, đăng 
tin, kiêm tra, rà soát nội dung thông tin dăng trên trang thông tin mình phụ trách, đảm 
bảo đúng đăn vê tư tưởng chính trị, văn phong phù họp; đê xuât các giải pháp cải tiên 
nâng cao chất lượng.

3. Các đơn vị có thành viên là thành viên Ban biên tập đã được phân quyền 
đăng bài trên trang www.cyk.edu.vn (theo bảng phụ lục kèm theo quy chế) phải trực 
tiêp đăng bài, cập nhật thông tin mới nhất theo quy định. Các đơn vị khác có nhiệm vụ 
cung câp thông tin cho Ban biên tập khi được yêu câu.

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân

1. Phòng CNTT chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về việc quản 
lý CTTĐT , các vấn dề kỹ thuật; đảm bảo an ninh, ngăn chặn và xử lý kịp thòi các 
trường hợp CTTĐT bị tẩn công.

2. Ban biên tập chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung của trang 
www.cyk.edu.vn. Trong đó, Trưởng ban là người chịu trách nhiệm chính về mọi nội 
dung, hoạt động của trang. Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm với Nhà 
trường về vấn đề dược phân công quản lý.

3. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung của trang 
www.tuyensinh.cyk.edu.vn. Trong đó, Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm chính 
về mọi nội dung, hoạt động của trang.

4. Các đơn vị đã được phân quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ban Giám 
hiệu về nội dung, lĩnh vực được phân công trên CTTĐT .

5. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường về thông 
tin, dữ liệu mà đơn vị cung cấp, đăng tải trên CTTĐT .

Điều 9. Ban biên tập

1. Ban Biên tập được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Y tế Khánh Hòa trên cơ sở đề nghị của Phòng CNTT.

2. Cơ cấu Ban biên tập gồm: Trưởng ban và các thành viên Ban biên tập, trong 
đó Trưởng Ban là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng; các thành viên Ban biên là các 
cán bộ thuộc các phòng, đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, vận hành, kiểm 
soát đăng tin về hoạt động của nhà trường.

3. Trưởng ban biên tập là người đứng đầu, có trách nhiệm tổ chức CTTĐT hoạt 
động có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

4. Thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng 
ban và thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập nội dung và gửi tin của đơn vị 
mình vê Thư ký Ban biên tập; đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức 
cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu dược quy định và chịu trách nhiệm trước 
Trưỏng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Thư ký Ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các thành viên Ban 
biên tập và các đơn vị cưng cấp trình Trưởng ban duyệt trước khi đưa Phòng CNTT 
cập nhật thông tin lên mạng; tổng họp và báo cáo định kỳ về hoạt đông của CTTĐT.
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Điều 10: Quy định về cung cấp thông tin
1. Thông tin đăng tải, lưu trữ trên CTTĐT phải trung thực, chính xác, khách 

quan và phải được cập nhật kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, diều hành 
của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

2. Thông tin cập nhật vào CTTĐT phải tuân thủ theo quy định tại Điểm 2, Điều 
4 của Quy định này.

3. Thông tin cập nhật phải đưọ’c Trưởng Ban biên tập phê duyệt, những thông 
tin hành chính phải thống nhất với thông tin đã cung cấp bằng các phưong tiện khác 
nhau như: Báo cáo, văn bản, xuất bản phẩm,... ghi chú rõ là thông tin chính thức, sơ 
bộ, ước tính hay dự báo,... và phải viện dẫn chính xác nguồn cung cấp thông tin. 
Trưòng họp có điều chỉnh so với thông tin đã phổ biến cần ghi chú và phải có giải 
thích rõ ràng.

4. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhân trong trường có trách nhiệm cung cấp 
đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị 
quản lý cho CTTĐT theo các chuyên mục được quy định.

Điều 11. Quy trình cung cấp thông tin
1. Các cá nhân, đơn vị có tin, bài cần đăng gửi bài viết dưới dcạng văn bản (bản

giấy và bản íìle) cho Thư ký Ban biên tập hoặc bộ phận tuyển sinh Phòng Đào tạo. Bài 
viết có ảnh, video clip hoặc các dạng khác gửi kèm phải ghi rõ chú thích cho từng ảnh, 
từngclip... i

2. Thư ký Ban biên tập hoặc bộ phận tuyển sinh Phòng Đào tạo kiểm tra tính ^
xác thực về nội dung thông tin, tiến hành biên tập và trình Trưởng ban phê duyệt cho 
đăng tải. ừ

3. Sau khi bài viết được phê duyệt đăng tải, Thư ký Ban biên tập hoặc bộ phận 
tuyển sinh Phòng Đào tạo chuyển Phòng CNTT để đăng trên CTTĐT của Trưòng.

4. Trong trường hợp thông tin không được đăng tải, Thư ký Ban biên tập hoặc 
bộ phận tuyển sinh Phòng Đào tạo có trách nhiệm phản hôi lại cá nhân, đơn vị cung 
cấp tin, bài qua Email hoặc điện thoại và nêu rõ nguyên nhân không dược đăng bài.

CHƯƠNG III 
THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG v ụ

Điều 12. Tên hộp thu’ điện tử công vụ
Nhà trường thiết lập hệ thống thư điện tử công vụ có cấu trúc theo mẫu chung là 

Tên-hộp-thư@ khanhhoa.gov.vn do Sở Thông tin và Truyên thông câp.

Điều 13. Sử dụng thư điện tử công vụ trong công tác hành chính, điều hành
1. Các đơn vị, cá nhân nhà trường được cấp thư điện tử công vụ phải dùng hộp 

thư điện tử công vụ khi giao dịch công tác với các cơ quan, đoàn thể và cá nhân.

2. Cán bộ đưọ'c giao quản lý các hộp thư điện tử công vụ của đơn vị có trách 
nhiệm thường xuyên kiểm tra, xử lý thông tin.

3. Không được gửi các loại văn bản mật qua hệ thống thư diện tử công vụ.
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4: Người nhận thư cần có trách nhiệm xác thực lại nguồn gốc nội dung thư với 
người gửi qua các hình thức liên lạc khác.

5. Văn bản được chuyển qua hệ thống thư điện tử công vụ theo đúng quy định 
của pháp luật, dược đảm bảo xác thực trona siao dịch điện tử sẽ có giá trị pháp lý 
tương dương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan 
gửi có thể không phải gửi thêm văn bản giấy.

6. Gửi, nhận thông tin qua hệ thong thư điện tử công vụ:

Gửi thư thông báo về việc tải văn bản có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao gồm :

a) Lịch họp, lịch công tác (bên cạnh hình thức công bố trên Website);

b) Các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, tài liệu phục vụ các cuộc họp;

c) Những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo;

d) Sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để gửi, nhận các loại văn bản: thư mời, 
công văn, báo cáo các cấp, các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và các văn 
bản khác.

Điều 14. Sử dụng thu' điện tử công vụ trong công tác đào tạo

1. Các dơn vị trực thuộc gửi các thông tin, thông báo, tài liệu cho giảng viên, 
người học có liên quan.

2. Trao dối thông tin giữa giảng viên và người học.

3. Thăm dò, lấy ý kiến về chương trình đào tạo và các nội dung hoạt động khác 
sau khi người học tổt nghiệp.

Điêu 15. Công tác an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng thu’ điện tử công vụ

1. Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình 
sử dụng hệ thông thư điện tử công vụ, các hành vi bị nghiêm cấm và theo quy định của 
pháp luật, quy chế và các quy định có liên quan khác của Nhà nước.

2. Không đuợc gửi thư rác.

3. Không dược cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi 
truy, chông phá Nhà nước, kích dộng bạo lực và chiến tranh, gây chia rẽ đoàn kết giữa 
các dân tộc, giữa các tôn giáo và các đơn thư khiếu nại, khiếu tổ, bôi xấu nhà trường, 
gây chia rẽ nội bộ.

4. Khi có hiện tượng sây rối, làm mất an ninh, an toàn thông tin trên mạng, cần 
thông báo ngay cho người có trách nhiệm biết dể xử lý.

CHƯƠNG IV 
TỎ CHỨC THựC HIỆN

Điều 16. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí duy trì hoạt động, xây dựng và phát triển CTTĐT do Nhà trưò'ng 
quyêt định căn cử vào điều kiện thực tế hàng năm.

2. Khi có kinh phí phát sinh phục vụ cho việc duy trì, chỉnh sửa, phát triển 
CTTĐT thì Phòng CNTT tập hợp và báo cáo Ban Giám hiệu để xin phương án, kế 
hoạch giải quyết trong từng trường hợp cụ thể.
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Điều 17: Xử lý vi phạm
Mọi vi phạm về quản lý, khai thác và cập nhật thông, tin sè bị xử phạt theo 

quyết định của Hội đồng kỷ luật trường, dựa trên các quy định hiện hành của Nhà 
nước và pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng Internet.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành
1. Các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng 

sử dụng website, ứng dụng thuộc CTTĐT của Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành 
Quy chế này.

2. Trưỏng, Phó các đơn vị trực thuộc trường có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo 
và giám sát cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình thực hiện đúng nội 
dung Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn dề khó khăn, vướng 
mắc, các đơn vị, cá nhân cần phản ánh ngay với phòng CNTT đế tổng hợp, báo cáo 
Nhà trường xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp̂ T

t r ư ở n g
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
TRƯỜNG CAO ĐẢN*

KI

TRƯỜNG V - '  
ĐẲNGCAO

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

LỤCY 1E lJ ỉ jr> 1J V  v
QUY ĐỊNH VÈ VIỆC CẬP Nif Ậ T G  TIN TRÊN TRANG WWW.CYK.EDU.VN

(Ban hành kèm theo ộừỳérrÍỊnh số /ị.A /QĐ-CĐYT ngày//oL thángOẦ nầnuiữíS’ 
của Hiệu trưởng Trường Cao đăng Y tê Khánh Hòa)

TT Nội dung Đo n vị Nội dung phụ trách

1

Điều 4 — 
khoản 2 -  

mục a, 
mục b

Phòng
Tổ chức -Hành 

chính

Sứ mạng và tầm nhìn: Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển; cơ sở vật chất; Sơ dồ cơ cấu tổ chức; Tóm 
lược quá trình hình thành và phát triển; Họ và tên, chức vụ, 
điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử công vụ chính thức, nhiệm 
vụ đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị; Thông tin giao dịch: 
địa chỉ, điện thoại, so fax, địa chỉ hộp thư diện tử công vụ 
chính thức đế giao dịch và tiếp nhận các thông tin; Danh sách 
cán bộ, giảng viên; Lịch công tác/lịch làm việc;
Các thông báo, văn bản khác của đơn vị về tổ chức, quản lý, 
nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách của CBCNV. 
Các thông báo, văn bản khác của Ban Giám Hiệu, của đơn vị 
theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2

Điều 4 -  
khoản 2 -  

mục c

Phòng
Công nghệ thông 

tin

Công tác cải cách hành chính; Thông báo danh mục các dịch 
vụ công trực tuyến đang thực hiện; Quy định, Quy trình, thủ 
tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người 
trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí (nếu 
có); Tổ chức các dịch vụ công trực tuyến;

3
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục d

Phòng
Tổ chức -Hành 

chính

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp 
luật, chế độ, chính sách;

4
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục đ

Phòng
Công nghệ thông 

tin

Lấy ý kiến đóng góp, trao đổi thông tin của tổ chức, cá nhân; 
Chức năng tra cứu, tìm kiếm;

5

Điều 4 -  
khoản 2 -  

mục e, 
mục g

Phòng Đào tạo

Chương trình đào tạo: mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng 
chuyên môn và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình 
độ và theo các ngành đào tạo; yêu cầu về thái độ học tập của 
người học; chuẩn đầu ra các ngành dào tạo; chuẩn năng lực 
các ngành dào tạo; thời khóa biếu; các môn học theo chuyên 
ngành

6

Điều 4 -  
khoản 2 -  

mục h

Phòng Công tác 
học sinh sinh 

viên
Kết quả tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; các 
hoạt động của học sinh sinh viên.
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7

Điều 4 -  
khoản 2 -  

mục i

Phòng Thanh tra, 
Khảo thí và kiểm 
định chất lượng 

giáo dục
Ke hoạch và tổ chức thi.

8

Điều 4 -  
khoản 2 -  

mục k

Phòng Khoa học 
công nghệ và 

quan hệ quốc tế

Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải 
tiến.

9
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục 1

Phòng Ke hoạch 
tài chính Thông tin về công tác kế hoạch, tài chính và đấu thầu, dự án.

10
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục m

Phòng Thanh tra, 
Khảo thí và kiểm 
định chất lượng 

giáo dục

Thông tin kiểm định chất lượng đào tạo, tự đánh giá

11
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục n Đảng ủy Thông tin về hoạt động công tác tổ chức đảng

12
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục n

Công đoàn Thông tin về hoạt động công tác tổ chức công đoàn

13
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục n

Đoàn Thanh niên Thông tin về hoạt động công tác tổ chức Đoàn Thanh niên, 
Hội sinh viên

14
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục 0

Phòng Đào tạo thông tin về tuyển sinh được đăng tải tại địa chỉ 
http://www.tuvensỉnh. cvk. edu. vn.

14
Điều 4 -  

khoản 2 -  
mục p

Phòng
Công nghệ thông 

tin
Thông tin về quy định công khai.

15 Thông tin 
chung

Các Phòng/Khoa/ 
Bộ môn

Các văn bản của Nhà nước, các Bộ, ban, ngành có liên quan 
đến hoạt độne của Nhà trường và đơn vị.
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trực thuộc 
Giáo trình, tài liệu phục vụ học tập của học sinh sinh viên 
Các biếu mẫu văn bản sử dụng trong trường.
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