
  ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN THANH LIÊM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

  Số:            /QĐ-UBND                      Thanh Liêm, ngày      tháng    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử huyện Thanh Liêm 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2002; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 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 cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập nội dung trang thông tin điện tử huyện Thanh 

Liêm (sau đây gọi tắt là Ban biên tập), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Bà Lại Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban; 

2. Ông Phạm Đăng Vinh - Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện -  

Phó ban thường trực; 

3.Ông Trần Hữu Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện - Phó ban; 

4. Ông Đặng Như Thọ - Trưởng phòng Nội vụ huyện - Thành viên. 

5.  Bà Cù Thị Hiền - Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện – Thành viên; 

6. Ông Đỗ  Mạnh Cường – Trưởng Đài truyền thanh huyện – Thành viên; 

7. Bà Đinh Thị Phương Lê – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện – Thành viên; 

8. Bà Trần Thị Phương – Trưởng phòng GD&ĐT huyện – Thành viên; 

9. Ông Đỗ Văn Trường – Trưởng phòng TN&MT huyện – Thành viên; 

10. Ông Trần Quyết Thắng – Trưởng phòng NN & PTNT huyện – Thành viên; 

11. Ông Nguyễn Triều Dương – Trưởng phòng KT & HT huyện – Thành viên; 

12. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Trưởng phòng Tư pháp huyện – Thành viên; 

13. Ông Bùi Trọng Quỳnh – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện – Thành viên; 

14. Ông Trần Văn Phương – Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền – 

Thành viên; 

15. Bà Nguyễn Thị Dịu – Chuyên viên phòng Văn phòng cấp ủy và chính 

quyền huyện – Thư ký Ban biên tập; 

16. Ông Lại Văn Phúc – Chuyên viên Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền 

huyện – Thành viên; 

 



Mời các ông (bà):  

1. Bà Lê Minh Phương – Phó Chủ tịch MTTQ huyện – Thành viên; 

2. Bà Phạm Thị Tình – Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy – Thành viên; 

Điều 2. Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện có nhiệm vụ: 

- Tham mưu giúp UBND huyện quyết định những sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh 

Quy chế tổ chức và hoạt động của trang thông tin điện tử huyện nếu thấy cần thiết; 

- Phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, 

thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động 

Website huyện; 

- Xét duyệt, biên tập, cập nhật thông tin, dữ liệu, tin, bài lên trang thông tin điện 

tử của huyện; 

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo cổng thông tin điện tử hoạt động 

liên tục, thông suốt và an toàn thông tin, dữ liệu; 

- Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí duy trì, đảm bảo hoạt động trang thông tin 

điện tử huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương chính sách 

của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức năng nhiệm vụ 

của phòng, ban, ngành nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước; 

Các thành viên Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế 

độ theo quy định. Trưởng Ban biên tập được sử dụng con dấu của UBND huyện để 

giao dịch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định kiện 

toàn Ban biên tập trang thông tin của huyện trước đây. 
 

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trưởng phòng Văn hóa – 

Thông tin, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các ông (bà) có tên tại  Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 
Nơi nhận:   
- UBND tỉnh, Sở TTTT; (để b/c)   
- TTHU, TTHĐND huyện; (để b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện ( để chỉ đạo) 

- Như điều 3;                      

- Lưu: VT. 

    

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 

 
 

 
 

 

 


		2022-04-29T15:42:45+0700


		2022-04-29T16:27:19+0700


		2022-04-29T16:27:19+0700


		2022-04-29T16:27:19+0700


		2022-04-29T16:27:19+0700




