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KẾ HOẠCH 

Thực hiện và kinh phí duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp  

của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2019 

 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch thực 

hiện và kinh phí duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban 

Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa có địa chỉ: nhatrangxanhsachdep.vn hoặc kdpm.khanhhoa.gov.vn 

hoặc kdpm.vn 

2. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban hoạt động tuân thủ theo quy 

định của pháp luật. 

3. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền gửi thông tin, bài viết của mình phù 

hợp với nội dung quy định của Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban và có 

trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin do mình cung cấp. Đối với 

thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác, người cung cấp phải ghi rõ 

tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày trích dẫn thông tin. 

4. Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền khai thác thông tin trên Trang thông 

tin điện tử tổng hợp của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa; khi sử 

dụng thông tin phải ghi rõ nguồn “Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban 

Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa ”. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Nội dung Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Quản lý dự án Phát 

triển tỉnh Khánh Hòa gồm có các chuyên mục chính như sau: 

1. Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án và 

các phòng trực thuộc; Cơ cấu tổ chức, hoạt động của đơn vị. 

2. Hệ thống các văn bản pháp quy về quản lý nhà nước, văn bản pháp luật 

có liên quan của UBND tỉnh và các Sở ban ngành khác. 

3. Thông tin tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch của Ban 

quản lý dự án, cung cấp thông tin về các hoạt động của Ban trên mạng Internet 

và các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Ban. 

4. Cập nhật các thông tin, tin tức, sự kiện liên quan đến các vấn đề về môi 

trường thành phố Nha Trang, về các chủ trương, chính sách của UBND tỉnh, các 

Sở ban ngành khác có liên quan đến dự án. 

5. Thông tin về các sáng kiến xanh sạch đẹp, sáng kiến vì môi trường. 
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6. Chia sẻ các kiến thức về môi trường, kiến thức về quản lý dự án, dữ liệu 

chuyên ngành hoặc thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ của Ban. 

7. Thư viện hình ảnh và video từ các hoạt động của Ban quản lý dự án. 

8. Lấy ý kiến góp ý và trả lời các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân về các 

lĩnh vực liên quan đến Ban quản lý dự án.  

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Kinh phí duy trì cho hoạt động của Trang thông tin điện tử tổng hợp 

của Ban: 

+ Gia hạn tên miền: nhatrangxanhsachdep.vn và kdpm.vn: 528.000 

đồng/năm. 

+ Gia hạn không gian lưu trữ web HĐH Windows TM điện tử V1 15GB 

(WINDOWS): 5.016.000 đồng/năm. 

Tổng cộng: 5.544.000 đồng/năm 

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng Tổ chức hành chính, QLDA 1, 

QLDA 2, QLDA 3, Môi trường xã hội, Tài chính kế toán triển khai thực hiện.  

2. Giao Phòng Tổ chức hành chính chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính 

kế toán bố trí đủ kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của Trang thông tin 

điện tử tổng hợp của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện và kinh phí duy trì hoạt động Trang thông 

tin điện tử tổng hợp của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 

2019./. 

 

Nơi nhận: 
  - Sở Thông tin & Truyển thông (VBĐT, b/c); 

  - Các phòng chuyên môn của Ban; 

  - Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
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