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     QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Bộ phận Thường trực Ban Biên tập  

Trang Thông tin điện tử huyện Ngọc Lặc 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC LẶC 

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 

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 tên trang thông tin điện 

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

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo 

khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin 

điện tử của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số: 2635 /QĐ-UBND ngày 06 /8/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Ngọc Lặc; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện 

Ngọc Lặc. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Bộ phận Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện 

tử huyện Ngọc Lặc, gồm các Ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Ông Phạm Văn Tùng, CVP. HĐND&UBND huyện - Phó ban trực; 

3. Bà Bùi Thị Quyên, TP. Văn hoá - Thông tin - Phó ban; 

4. Ông Lê Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm VH,TT,TT&DL   - Thành viên; 

5. Ông Đinh Văn Hải, Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện - Thành viên; 

6. Ông Lê Tiến Hải, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Tiến Minh, Viên chức Trung tâm VH,TT,TT&DL - Thành viên; 

Điều 2. Bộ phận Thường trực Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện có 

nhiệm vụ: 
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- Tiếp nhận, kiểm duyệt các bài viết từ các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân gửi đăng lên Trang thông tin điện tử huyện. 

- Giúp Ban Biên tập chuẩn bị các tài liệu báo cáo cho các kỳ họp, tổng hợp 

các đề xuất và giải pháp để nâng cao chất lượng của Trang Thông tin điện tử huyện 

trong các kỳ họp của Ban Biên tập. 

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các phòng ban, đơn vị cung cấp thông tin 

đăng tải lên Trang Thông tin điện tử huyện. Quản trị đảm bảo Trang Thông tin 

điện tử huyện hoạt động thường xuyên. 

- Chủ trì và phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch 

đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện. Đánh 

giá, duyệt chi trả nhuận bút, thù lao. 

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

định số 5548/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc 

về việc kiện toàn Bộ phận Thường trực Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử 

huyện Ngọc Lặc. 

Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện, Trưởng các phòng: Văn hóa và 

Thông tin, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có 

tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để báo cáo); 

- TTr Huyện uỷ; TTr HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Huy Toàn 
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