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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Vũ Muộn, ngày       tháng 8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn lại Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Vũ Muộn 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 
 

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

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; 

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

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 13/6/2011; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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 kế hoạch số 196/KH-UBND, ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc xây dựng Trang, Cổng thông tin điện tử cho các đơn vị cấp cơ sở; 

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cổng thông tin 

điện tử huyện Bạch Thông; 

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của 

Cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách công tác Văn hóa 

thông tin xã, 

 

                                                      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn lại Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Vũ Muộn, gồm 

các ông, bà có tên sau:  

1. Ông Đinh Như Hiếu, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban. 

2. Các Phó Trưởng ban: 

- Mời Ông Đinh Quang Trực, Trưởng ban Tuyên giáo Bí thư Đảng Ủy xã - Tham 

gia Phó Trưởng ban. 

- Bà Đàm Thị Hành, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực quán 

trị nội dung. 

3. Các thành viên Ban biên tập: 

- Mời Ông Đinh Quang Hoành, Chủ tịch MTTQ VN xã - Thành viên. 

- Ông Đinh Như Hoạt, Công chức VHXH phụ trách VH-TT xã - Thành viên. 



- Bà Đinh Thị Thanh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã - Thành viên. 

- Ông Lường Văn Thông, Công chức VHXH - Thành viên. 

- Ông Nông Thiêm Thời, Phụ trách ĐTT xã - Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban biên tập: 

1.  Định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông 

tin của Cổng thông tin điện tử xã, nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin 

phục vụ cho quản lý nhà nước và lợi ích xã hội của nhân dân; kiểm duyệt thông tin, 

dữ liệu cập nhật đưa lên Trang thông tin điện tử xã đảm chính xác, kịp thời, không để 

lộ, lọt bí mật của Đảng và Nhà nước và những thông tin không có lợi cho công tác 

chính trị, tư tưởng.  

2. Theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc xây 

dựng nội dung để cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Trang thông 

tin điện tử xã. 

3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của 

Ban biên tập và một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

4. Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được dự toán trong nguồn ngân sách 

phân bổ hàng năm theo quy định. 

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

trước đây của UBND xã về việc thành lập và kiện toàn Ban biên tập Trang thông 

tin điện tử huyện xã Vũ Muộn./. 

 
Nơi nhận: 

 Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (T/hiện); 

- Phòng VH-TT huyện (B/c); 

- Trung tâm VHTT&TT huyện (B/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã (Biết); 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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