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Tràng Định, ngày  19 tháng 4 năm 2019 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử  

của UBND huyện Tràng Định 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/ 2015; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin, ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Báo chí, ngày 12/6/1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP, ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Báo chí; 

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 cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT, ngày 19/8/2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông qui định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng 

thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện Tràng 

Định, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Lương Quốc Toản, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Ông Nông văn Lâm, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 

Phó Ban thường trực; 

3. Bà Lục Thị Phương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Phó Ban; 

4. Ông Đoàn Minh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông - Phó Ban. 

* Các thành viên Ban biên tập: 

1. Ông Dương Hồng Thanh, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin; 

2. Bà Phạm Thị Thoa,  Phóng viên Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện; 
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3. Ông Nguyễn Lương Minh, Phóng viên Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện; 

4. Bà Nguyễn Bích Lại, Phóng viên Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện; 

5. Ông Bế Văn Hải, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

6. Bà Đàm Thị Mai, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

7. Ông Hoàng Minh Tuấn, Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ: 

- Tổ chức quản lý Cổng thông tin điện tử của huyện chỉ đạo, xây dựng 

mạng lưới cộng tác viên, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã thị trấn trong huyện thường xuyên cung cấp thông tin; kiểm tra, thẩm định, 

duyệt nội dung thông tin trước đăng thông tin. 

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Biên tập; có trách nhiệm đưa nội 

dung thông tin lên Cổng thông tin điện tử của huyện nhanh chóng, kịp thời và 

chính xác. 

- Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được trích từ nguồn ngân 

sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm; các nguồn hợp pháp khác thu được 

trong quá trình hoạt động và nguồn tài trợ trực tiếp. 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

998/QĐ-UBND, ngày 08/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định 

về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tràng Định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Sở Thông tin - Truyền thông huyện; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lý Văn Lâm 
 
 


