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Số: 73/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Lộc, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban biên tập  

Trang thông tin điện tử xã Xuân Lộc(Website)  

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

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

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

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

dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước; 

 Căn cứ Nghị định số: 97/2008/NĐ - CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử 

Internet; 

 Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ - UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh 

về Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử (gọi 

chung là cổng thông tin điện tử) của cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Quyết định 05/2017/QĐ- UBND của UBND tỉnh ngày 7/2/2017 

về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020, 

thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Công văn số 180/CV- STTTT của Sở thông tin truyền thông  ngày 

29/3/2017, về việc hướng dẫn chi tiết Trang thông tin điện tử các xã, phường thị 

trấn; 

 Xét đề nghị của Ban Văn hóa - Thông tin xã, Văn phòng xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

1. Ông Thái Đăng Định 

2. Ông Nguyễn Văn Luận 

3. Bà  Phan Thị Mai Hoa 

4. Bà Hoàng Thị Thanh 

Phó Chủ tịch UBND 

Phó Bí thư Đảng ủy 

Văn phòng - Thống kê 

Văn hóa - Xã hội 

Trưởng ban. 

Phó ban nội dung. 

Ban viên. 

Ban viên. 



 

 
 

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bí thư Đoàn TNCS HCM Ban viên. 

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ: 

- Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu, kiểm tra rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã. 

- 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 địa phương 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 trên địa bàn. 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã và pháp luật trong việc đăng 

tải những nội dung, thông tin, hình ảnh trên Trang trang thông tin điện tử của xã. 

Điều 3. Ban biên tập hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và được hưởng 

chế độ phụ cấp theo chế độ hiện hành. Giao Trưởng Ban biên tập soạn thảo quy 

chế làm việc của Ban biên tập và quy định chi trả phụ cấp cho Ban biên tập, 

trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Văn phòng UBND, Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

      
Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

- Phòng VH-TT; 

- Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch,  UBND xã; 

- Các cơ quan,  đơn vị liên quan; 

- Lưu: VP, VHTT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
 
 

Trần Xuân Hải 

 


		ubxaxuanloc.cl@hatinh.gov.vn
	2019-09-26T08:50:04+0700




