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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban biên tập và Tổ thư ký - kỹ thuật 

Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 

cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 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 ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 

15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy 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 Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tại 

Tờ trình số 15/TTr-TTVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập và Tổ thư ký - kỹ thuật Trang thông tin 

điện tử Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, gồm các cá nhân có tên trong 

danh sách kèm theo. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban biên tập, Tổ thư ký - kỹ thuật: 

1. Nhiệm vụ của Ban biên tập  

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp thông tin chính thức để đưa lên 

Trang thông tin điện tử huyện, đề xuất xây dựng kế hoạch, giải pháp phát triển, 
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nâng cấp đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện luôn ổn định, 

thông suốt, liên tục, an toàn, an ninh thông tin.  

- Định hướng điều hành và xây dựng kiểm duyệt nội dung thông tin chính 

thức để đưa lên Trang thông tin điện tử huyện; tổng hợp và biên tập các thông 

tin từ các kênh, nguồn phục vụ hoạt động quản lý của huyện lên Trang thông tin 

điện tử huyện.  

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn kinh phí duy trì 

hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Trùng Khánh.   

- Phân công cán bộ, bố trí trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác 

đảm bảo Trang thông tin điện tử huyện hoạt động có hiệu quả. 

- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn duy trì, cải tiến và 

hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn đúng theo quy 

định. 

2. Nhiệm vụ của Tổ thư ký - kỹ thuật 

Giúp Ban Biên tập cập nhật các thông tin đã được Ban Biên tập thẩm 

định, các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện lên Trang thông tin điện 

tử của huyện một cách kịp thời, chính xác; quản lý, vận hành Trang thông tin 

điện tử của huyện theo sự chỉ đạo của Ban biên tập, hỗ trợ Ban Biên tập Trang 

thông tin điện tử các xã, thị trấn. 

Điều 3. Ban biên tập, Tổ thư ký - Kỹ thuật Trang thông tin điện tử huyện 

hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban biên 

tập, Tổ thư ký - kỹ thuật do Trưởng ban phân công. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 

định số 1002/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Trùng 

Khánh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Giám đốc Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng 

Văn hóa - Thông tin huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:   
- Như Điều 5;  

- Sở TT&TT;   

- Văn phòng UBND tỉnh;    

- TT.Huyện uỷ; TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTVHTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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DANH SÁCH 

Kiện toàn Ban biên tập và Tổ thư ký - kỹ thuật 

Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND, ngày    tháng 12 năm 2022  

của Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh) 

I. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện: 

1. Bà Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện  - Trưởng ban;  

2. Ông Nông Ngọc Tân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện - 

Phó Trưởng ban Thường trực;  

3. Ông Hoàng Văn Đông, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Phó 

Trưởng ban;  

4. Ông Hoàng Thanh Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phó 

Trưởng ban;  

5. Ông Đặng Lê Nam, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên;  

6. Ông Hà Minh Hải, Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Thành viên; 

7. Ông Hoàng Minh Hải, Trưởng phòng KT-HT huyện - Thành viên; 

8. Ông Hoàng Văn Tiến, Trưởng phòng TN-MT huyện - Thành viên; 

9. Bà Ngô Thị Bình, Trưởng phòng Nội vụ huyện - Thành viên; 

10. Ông Bế Hải Long, Trưởng phòng VH-TT huyện - Thành viên;  

11. Bà Lã Thị Phương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện - Thành viên; 

12. Ông Phương Ngọc Báu, Chánh Thanh tra huyện - Thành viên; 

13. Ông Triệu Xuân Trình, Trưởng phòng Tư pháp huyện - Thành viên;  

14. Ông Lý Văn Hoan, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện - Thành viên; 

15. Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TC-KH huyện 

- Thành viên; 

16. Bà Hoàng Thị Trang, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện - Thành viên; 

17. Ông Lục Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - 

Thành viên. 

II. Kiện toàn Tổ thư ký - kỹ thuật Trang thông tin điện tử huyện: 

1. Bà Sầm Thị Hồng Sen, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

- Tổ trưởng;    

2. Bà Bế Thị Lê, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện - Tổ phó;  

3. Ông Tạ Việt Hùng, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tổ phó;  

4. Ông Bế Văn Gia, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện - 

Thành viên;  

5. Ông Nông Văn Quân, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện - Thành 

viên;  

6. Bà Nông Thị Khoan, Kế toán Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện - 

Thành viên. 
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