
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR4 Dc Ip  - Ti.r do - Hinh phñc 

S:  J.W  /QD-UBND Quáng Trj, ngày4lf tháng ( nám 2020 

QUYET DINT! 
V/v Ban hành quy ch quail 1, 4n hành, sü' ding h thông 

Hi ngh truyên hInh trtrc  tuyn flnh Quãng Tn 

UY BAN NRAN DAN TINT! QUANG TRJ 
Can c&Lut Td ch&c chIn/i quyn djaphwcxng ngày 19/6/2015; 

Can cz Lut Cong ngh thông tin ngày 29/6/2006, 
Can ca Lu4t  An toàn thông tin mqng ngày 19/11/2015, 
Can ca Nghj d•inh s6 64/2007/ND-CP ngày 10/4/2007 cia ChInh pht quy df n/i 

ye áng dyng cong ngh thông tin trong hogt d5ng cza cc quan nhà nithc, 

Theo d nghj cüa Sá Thông tin và Truyn thông tqi T& trInh sá 44/TTr-STTTT 
ngày 0 4/5/2 020. 

QUYET DN11: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch quãn 1, vn hành, sCr 
diing h thông Hi nghj truyên hInh trzc tuyén tinh Quãng Trj. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c k tr ngày k. 

Chánh VAn phông UBND tinh, Giám dc Sâ Thông tin và Truyn thông, Giárn 
doe các S&, Thu truäng các ban ngãnh; Chü tjch UBND các huyn, thj xA, thành phô 
và các to chCrc, cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./ 

No'inhin: 
-Nhuctiàu2; 
- BO Thông tin và Truyên thông; 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TIC!! 

U TJCHj 



Uc BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc Lp - Ttr do - Hnh phüc 

QUY CHE 
Quãn 19, vn hành, sü ding h thng 

Hi nghj truyn hlnh trtrc tuyn tinh Quãng Trj 

(Ban hành kern theo Quylt djnh so'  WA  /QD- UBND  ngàyJH /5/2020 
cüa UBND tinh Quáng Try) 

Chuong I: 

QUY IMNH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di tuç'ng áp dung 

1. Pham vi diu chinh: Quy ch nay quy djnh vic quán 19, 4n hành và si:r 
dung h thông Hi nghj truyên hInh trrc tuyên tinh Quãng Trj dé to chüc các cuc 
hçp, hi nghj, hti thão, tp huân, bôi di.röng, trao dôi chuyên môn, chuyên d nghip 
viii (sau day gçi chung là Hi nghj) giüa các ca quan, dan vj cp tinh vói các ca quan, 
dan vj cap huyn. 

2. Dôi tixcing áp diing: 

Van phông UBND tinh; các s&, ban, ngành cp tinh; UBND các huyn, thj xã, 
thành phô và các dan vj khác có lien quan den vic quán 19, 4n hành và sir d1ing h 
thông Hi nghj truyên hInh trrc tuyên cüa tinh Quãng Trj. 

Diêu 2. Giãi thIch tir ngü' 

1. Hi nghj truyn hInh trrc tuyn (sau day gçi tt là FINTT): Là hInh thirc Hi 
nghi su dung he thông thiêt bi dê truyên tai hinh anh, am thanh giIra cac phong hop a 
nhiêu dja diem khác nhau (cac diem cau) két nôi qua h thông m1ng vién thông, giüp 
nguYi tham gia tui các phông h9p có the nhIn thây nhau và tixang tác nhii dang cüng 
ngôi trong mt phông h9p. 

2. He thng FINTT tinh Quáng Trj: Là h tMng kt nôi dim cau trung tam, 
diem câu chü t9a vâi các diem câu v tinh thông qua rnng truyên sO Iiu chuyên 
dung cüa các ca quan Dàng và Nhà mró'c trén dja bàn tinh. 

3. Dim cu trung tam: Là nai 1p dt thit bj quãn 19 da dim cu (MCU) d 
két nôi diem câu chü toa vâi các diem câu ye tinh nhäm thiêt 1p HNTT cüa tinE. 
Diem câu trung tam ducc dt và quãn 19 tai  Van phông TJBND tinh. 

4. Dim cu chü t9a: Là dim cu dix?c s1r dtng d chü trI rni cuc HNTT cii 
th; Dirn câu chü t9a có thiêt bj và diçic cài dt phân rnêm có the diêu khiên và cho 
phép các dim c.0 v tinh tuang tác de tham gia vào HNTT oUa tinh, Diem câu chü 
t9a duçc dt ti Van phông UBND tinh (bao gôrn cã các cuc Hi nghj do các si, ban 
ngành cap tinh chü tn). 



5. Diem câu ye tinh: Là diem cu ducic 1p dat thit bj dê kt nôi vâi dim cu 
trung tam, diem câu chü t9a và các dim câu khác thuc h thông HNTT cüa tinh. 
Diem câu v tinh duçic dt tai Van phông UBND các huyn, thj xa, thành phô (tth 
huyn dão Con Cô). 

6. Phông h9p trIrc tuyn: Là phông h9p tai  các dim cu duqc b trI tai  dja 
diem on djnh, an toàn; dáp üng day dü các yêu câu ye ánh sang, thiét bj, két nôi nhäm 
phiic v11 các HNTT dat  kêt qua tot. 

A A A Then 3. Yen can chung khi sir diing hç thong HNTT 

1. Dam bão an toàn thông tin cho h thng. 

2. Bit, tt, vn hânh h thng FINTT phãi dung quy trInh k thut. 

3. Không drcic tir di chuyn thit bj duçyc trang bj phiic vi HNTT, scr diing 
thiêt bj vào mc dIch khác hoäc thay dôi các tham so câu hinh cüa thiêt bj khOng theo 
huâng dan cUa Van phông UBND tinh. 

4. Nghiêm chinh chip hành và thirc hin cuc h9p HNTT theo diing kjch bàn, 
ni dung do diem câu chü tQa yêu câu. 

Chiro'ng II: 

CAC QUY D!NH CU THE 

Diu 4. Quy dnh di vói các phông h9p trirc tuyên 

Các phông h9p trirc tuyn phái dam báo: 

- Các diu kin ye kt nôi mang, ánh sang, bàn ghê; cong tác phông chông 
cháy nO, rnôi tnrng, nguôn din và các trang thiêt bj phiic vii khác dê các HNTT dat 
két qua tOt. 

- Co s ghi biên bàn d ghi chép thung thông tin trc k thut, chat luçmg kt 
noi HNTT cüa các phiên kêt nôi thCr (test) và phiên HNTT chInh thirc, ghi chép các 
lOi xáy ra khi vn hành h thông và cOng tác xcr 1, khàc phiic các li (nêu co), k xac 
nhn và liru giC so dê phiic v vic kiém tra djnh ks', dt xuât cong tác duy trI, sü 
dingh thông HNTT t?i  các don vj. Van phông UBNID tinh hi.ró'ng dan chi tiêt mu 
ghi sO biên ban den các don vj. 

Diu 5. Trách nhim cüa Van phông UBND tinh 

1. Trong quân I, yân hành yà khai thác h thng HNTT 

a). Lam don vj dAu mi quán trj chung h thng HNTT cña toàn tinh; phi hgp 
vâi các don vj có lap dt diem câu v tinh dé vn hành toàn bô h thông HNTT tinh; 
có trách nhim hiróng dan và h trq k thut giup các don vj Co lap dt diem câu thiêt 
1p các thông so k thut, diêu khiên thiét bj h thông HNTT dam báo dung truyén 
phiic vii cuc h9p dirge hoat dng thông suOt; don doe các don yj  quàn 1 yà sü diing 
có hiu qua h thông HNTT cüa tinh. 
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b). Trrc tip quãn 1, vn hành h thng thi& bj phiic vi I-INTT 1p dt tai 
phông h9p trVc  tuyên thuc diem câu trung tam (bao gôm cá các cuc Hi nghj do 
các si, ban ngành cap tinh chü trI). 

c). Tip nhn dang k t chIrc HNTT tinh (bao gm Ca CáC cuc Hi nghj do 
cac sâ, ban ngành cap tinh chü tn), phôi hçp sap xêp ljch h9p HNTT và chun bj các 
diêu kin k thut kêt nôi phiic vi cuc hQp HNTT giUa UBND tinh vii các B, 
ngành Trung ucmg, Tinh üy, HDND tinh, UBMTTQ Vit Nam tinh to chirc. 

d). Chü trI, phi hqp vOi các dim cu và các don vj lien quan kim tra djnh kS', 
dt xuât ti cac diem câu lap dt phông h9p HNTT dê kjp thai phát hin và xi:r i 
lôi cüa h thông, don dôc nhãc nhâ các dcm vj quãn 1, 4n hành các trang thit bj 
phiic v1i hçp HNTT dàng quy djnh, dam bào h thông san sang hot dng khi Co yêu 
cau. 

d). Trirc tip quàn 1 h thng thit bj phic vii HNTT Ip dt phOng h9p trrc 
tuyên ti don vj. Hang nAm rà soát h thông HNTT, tiép nhn và tong hçip các kiên 
phãn ánh cOa các ca quan, don vj dê nghiên ciru dua ra các giãi pháp nâng cap, ma 
rng h thông; dê xuât các ké hoch dào tio nhân lirc tlVc  tiêp quãn l, vn hành Va 
bào quãn các thiêt bj tti các diem câu cOa h thông HNTT; xây dirng các phi.rang an 
ing phó xr l si7r cO và bào dam an toàn thông tin mtng trên h thông HNTT cüa 
tinh, lap du toan kinh phi phuc vu cho viêc quan ly, duy tn hoat dông, bao tn, nâng 
cap h thông diêu khiên trung tam và phiic vij vic h9p trrc tuyên dé tOng hçip trong 
di,r toán hot dng chung cüa don vi. 

2. Trong cong tác t chüc HNTT 

a). Phát hành van bàn triu tip, giy mai và các tài Iiu Hi nghj dn các thành 
phãn tham dir bang vAn bàn din ti:r thông qua phân mém quãn 1 vAn bàn hotc thu 
din ti'r cOng v. 

b). Gcri thông báo bng vAn bàn din ti..'r v Kê hoch t chirc HNTT cho các 
diem câu v tinh It nhât 02 (hai) ngày trt.r&c khi tiên hành HNTT chInh thüc dê phôi 
hap chuân bi cac diêu kiên k thuât phuc vu cuôc hop, trix truong hop khân cap, dot 
xuât; phôi hap vâi các diem câu v tinh kiêm tra, thir h thông HNTT tnrâc khi to 
chirc HNTT và dam bão cong tác to chirc, vn hành h thông trong các phiên I-INTT 
chInh thüc. 

c). Thông báo cho doanh nghip vin thông cung cp dch vi1 di.rang tmyn, 
Cong ty Din 1irc Quãng Trj trithc It nhât 01 (met)  ngày dé dam bão chat luqng 
duang truyên, nguOn din phiic vi phiên h9p HNTT tai  các diem câu theo Kê hoach. 

d). Truang hop c.n t chirc HNTT dt xut, khn cp (nhu bAo liit, thiên tai...) 
don vj chO trI phái chO dng thông báo bang din tho?i, fax, thu din tr cOng vii cho 
doanh nghip Vin thông, Cong ty Din lrc Quãng Trj và các co quan lien quan dê 
kjp thai chuân bj dieu kin k thut phiic vi phiên HNTT. 

Diu 6. Trách nhim cüa các s&, ban ngành cp tinh 

1. Ph6i hap VAn phOng UBND tinh quãn 1 và 51r diing có hiu qua h th6ng 
HNTT cüa tinh trong qua tninh chü trl triên khai HNTT. 
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2. Dàng k to chüc HNTT qua Van phOng UBND tinh (khi có nhu cAu). 

3. Phát hành vAn bàn triu tap,  giy mi vA các tài Iiu Hi nghj den các thãnh 
phân tham dtr bAng vAn bàn din tir thông qua phãn mêm quAn 1 vAn bàn hoc thu 
din t1r cong vii dOi vâi các 1-uNIT do các sà, ban ngành chU tn nhung to chirc ti 
diem câu trung tam. 

4. Phi hp vAn phông UBND tinh gui thông báo b&ng vAn bàn din tcr v K 
hoach to chüe 1-IINTT cho các diem câu v tinh It nhât 02 (hai) ngày truóc khi tiên 
hanh 1-INTT chinh thiic dê phôi hop chuân bi cac diêu kiên k thuât phuc vu cuOc 
hçp, tn1 truông hop khân cap, dt xuât; phôi hçip vi các diem câu v tinh kiêm tra, 
thir h thông HNTT truc khi to chirc HNTT và dam bão cOng tác to chirc, vn hành 
h thông trong các phiên HNTT chInh thuc. 

5. Phi hqp VAn phOng UBND tinh thông báo cho doanh nghip vin thông 
cung cap djch vii dung truyên, Cong ty Din 1rc Quãng Trj truâc It nhât 01 (met) 
ngày dé dam bào chat hiçing dithng truyên, nguôn din phiic vii phiên hçp J-INTT tai 
các diem câu theo Kê hoach. 

6. Trumg hop c.n t chirc HNTT d)t xut, khn cp (nhu bâo 1it, thiên tai...) 
dan vj chü trI phãi phôi hcip VAn phông UBND tinh chü dng thông báo bAng din 
thoai, fax, thi.r din tir cong vii cho doanh nghip Viên thông, Cong ty Din 1irc 
Quãng Trj và các ca quan lien quan dê kjp thô'i chuân bj diêu kin k thu.t phc v11 
phiên HNTT. 

Diu 7. Trách nhim cüa các don v Co 1p dt dim cu v tinh 

1. Các dun vj 1p dt dim cu v tinh có trách nhim quàn 1 và báo quãn các 
thiêt bj cüah thông HNTT; ban hành và niém yet ni quy phông hçp tnrc tuyên, báo 
dam các diêu kin quy djnh trong Quy chê nay; phOi hçip kjp thii vâi diem câu chü 
t9a trong qua trInh chuân bj cüng nhtx khi diên ra phiên hp HNTT chInh thuc. 

2. B tn can b k thut chuyen trách trirc tip 4n hAnh h thng thit bj phtc 
v HNTT. 

3. Cung cp thông tin can b k thut (h ten, dun vj, chuc vi, s din thoai, 
email) v Van phOng UBND tinh; khi thay dôi hoc luân chuyên can b lam nhim 
vi khác phãi kjp thai cCr can b thay the và thông báo cho VAn phOng UBND tinh 
biet d có kê hoach tp huân vn hành và su duing h thông HNTT. 

4. Phi hop vi VAn phOng UBND tinh, dun vj chü tn t chuc HNTT thurc hin 
vic kim tra thu h thông HNTT tnthc khi diên ra phiên FINTT chInh thüc và dam 
báo k thut trong suOt qua tnInh diên ra phiên I-INTT chInh thIrc. 

5. Ph& hop vth doanh nghip vin thông, chi nhánh din 1irc tai  dja bàn dam 
bào cht hxçing dtxng tnuyên, nguOn din phiic vii h thông HNTT an toàn, thông 
suOt. 

6. Co phirung an ye nguôn din dir phông cho phOng hop trrc tuyên dê dam 
bão phic v các phien hop  FINTT không bj gián doan khi có sir CO tren luOi din tai 
dja bàn. 
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7. Djnh kS'  cui näm 1p báo cáo dánh giá hiu qua hoit dng cüa h thng 
HNTT, gri kiên, kiên nghj, dê xuât ye VAn phông TJBND tInh (giri kern S& Thông 
tin và Truyên thông) tong hcip báo cáo UBND tinh. 

Dieu 8. Cac co' quan hen quan 

1. Doanh nghip vin thông cung cap djch vi ththng truyên 

- Cung cp dithng truyn, bâo dam các tiêu chun ky thut và cht hrqng 
dixng truyên cho h thông I-INTT; dam bão dithng truyên an toàn, lien t1ic và Co 
phucmg an dr phOng irng phó xi:r I ngay các sir cô khi dang có cuc hQp HNTT. 

- Cr can bô k5 thut phM hçp vâi các dim cAu, th.r&ng trrc xir 1 sir c &r?mg 
truyên trong các phiên thr h thông }-JNTT và toàn b thai gian diên ra phiên hpp 
HNTT chinh thrc. 

2. Cong ty Din 1rc Quáng Trj 

- Chi do các dan vj trlrrc thuc có k hoach dam báo cung cp ngun din on 
djnh cho h thông thiêt bj lap dt tai  các diem câu cUa h thông I-INTT trong các 
phiên hp HNTT theo ké hoach do dan vj chü trI cuc h9p thông báo. 

- Cung cap thông tin cüa b phn k thut thxng trirc xtr I sir c din d phiic 
vii vic xCr I sir cô din khi CO cuc h9p HNTT tai  các diem câu. 

Diu 9. Yêu cu tai diem cu chü toa 

Can b k5 thut phi trách t?i  dirn cAu chO t9a có trách nhim: 

1. Trirc tip diu chinh khung hInh hin thj hInh ánh, am thanh, ánh sang cho 
phO hap vói trng thai diem diên ra trong cuc hop. 

2. PMi hçip vói các can b phii trách vn hành h thông HNTT & các diem câu 
ye tinh dê kjp thai xfr l, khAc phiic khi CO sir cô ye du'&ng truyên, tin hiu am thanh, 
hInh ánh, han  chê tôi da th&i gian gián doan cuc hop. 

3. Cp nht các dAng k phát biu tai  các dim cAu cho ngu&i chü tn cuc hop. 

Diu 10. Yen cu tii các diem câu v tinh 

1. Các dim cAu ye tinh có trách nhim phM hap vói dim cu trung tam thcc 
hin nghiêm tüc các ni dung sau tru&c phiên hp HNTT: 

- C& can b k thut chuyên trách d kim tra, rà soát lai các thông skthut 
dã thiet lap cho thiêt bi he thông HNTT, phôi hap vai diem câu chu toa dé kêt noi 
giüa diem câu ye tinh vâi diem câu chü tpa, to chrc chy thir các thiêt bj de kiérn tra 
chat Iuçmg am thanh, hInh ãnh darn bão phiic vii phiên hp HNTT tri.râc 01 ngáy và 
tru&c 01 gi& thai nitc phiên hp HNTT. 

- G&i thông tin can b k thut trrc vn hành h tMng HNTT t?i  các dim câu 
ye tinh y dim cu chü t9a d thun tin cho vic lien lc diêu phôi, h trq k' thut 
tr diem câu chü toa. 

2. Trách nhim cüa can b k thut chuyên trách 4n hAnh tai  dim cu v tinh 
khi tharn gia phiên hp HNTT: 
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- Phi hcp vth can b phii trách diu khiên ti diem câu trung tam diêu chinh 
hinh ánh, am thanh, ánh sang trong phông hçp dam báo chat luçing tot nhât phiic vii 
phiên h9p. 

- Trirc tip vn hành h thng trong toàn b qua trInh din ra phiên hpp theo 
dung kjch bàn và ni dung theo yéu câu cüa diem câu chü t9a. 

- Lien 1c kjp thi d phi hçp vfi can b k5 thut cüa dim cu trung tam, can 
b viên thông dja bàn kiêm tra, khác phc nêu bj mat kêt nôi; báo cáo chü trI cuc 
h9p tti diem câu rnInh phii trách dông thñ báo cáo can bO trrc phii trách diem câu 
chü t9a dê duçc ho trçi kjp thô'i. 

- Thirc hin däng k phát biu cüa dim cAu minh vri can b tric phii trách 
diem câu chü t9a qua din thoai. 

Chtro'ng III: 

DIEU KHOAN THI HANH 

• P. Dieu 11. To chtrc thuc hien 

1. Các ca quail, dan vj trén co sâ churc näng, nhirn vii và quyn han  dixçc giao 
Co trách nhim to churc triên khai thirc hin Quy chê nay. 

2. Trong qua trInh thirc hin nu có khó khän, vtthng mac; các ca quan, dan vj, 
to churc, cá nhân phân ánh kjp th?:ii ye Sà Thông tin và Truyên thông dé tong hp, báo 
cáo UBND tinh xem xét quyêt djnh diêu chinh, bô sung Quy chê.I. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

C UTCH1  

' 

oàng Nam 
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