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QUYẾT ĐỊNH 

Về việckiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử 

hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Căn cứ Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP ngàỵ 01/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vu,Trưởng phòngVăn hóa và Thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn, gồm 

các ông(bà) có tên sau đây: 

1. Ông: Chu Đình Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện  - Trưởng ban 

2. Mời Bà: Lục Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU - Phó trưởng ban 

2. Ông: Lê Văn Thơ, Phó trưởng phòng VH&TT               - P. trưởng ban trực 

3. Ông: Bùi Xuân Hòa, Phó GĐ trung tâm VHTTTT&DL - Thành viên 

4. Bà:  Mai Thị Thùy Dung, Phó CVP HĐND&UBND  - Thành viên 

5. Ông: Hoàng Văn Vinh, Chuyên viên phòng VH&TT   -Thư ký 

6. Ông: Trịnh Vinh Hiệp, Văn phòng HĐND&UBND   - Quản trị 

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ biên tập, kiểm duyệt tin bài, kịp thời cập nhật 

thông tin và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn. Ban biên 

tập Trang thông tin điện tử làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng mọi 

quyền lợi, chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nhiệm vụ cụ thể từng thành 

viên do Trưởng Ban biên tập phân công. 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1445/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Ban biên 

tập Trang thông tin điệntử huyện Quan Sơn, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các 

phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV, VHTT. 
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