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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Ý Yên 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN Ý YÊN 

 

  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 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy 

định 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 01/3/2018 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 19/8/2014 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; 

Căn cứ Thông báo số 564/TB/HU ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Huyện ủy Ý 

Yên về chủ trương chuyển phụ trách Trang thông tin điện tử huyện từ Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy sang Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH : 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Ý Yên, gồm 

các ông (bà) sau đây: 

1. Trưởng ban biên tập: 

- Ông Trịnh Hải Hà - Giám đốc Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

2. Phó Trưởng ban biên tập: 

- Ông Nguyễn Hữu Hợp – HUV- Trưởng Phòng VHTT huyện. 

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – HUV- Chánh Văn phòng HĐND & UBND 

huyện. 

- Ông Trương Quang Đông – HUV- Chánh Văn phòng Huyện ủy. 



3. Các thành viên gồm: 

- Ông Nguyễn Trung Dũng  - Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

- Bà Trần Thị Huyền – Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

- Bà Mai Thị Hà Giang – Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

- Bà Đỗ Thị Thu Nga – Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

- Bà Đoàn Thị Thu Hương – Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

- Bà Đinh Thị Liên – Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

- Bà Trần Thị Thuý - Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

- Bà Hoàng Thị Phượng - Viên chức Trung tâm VHTT&TT  huyện. 

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ: 

- Ban biên tập 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 Cổng (Trang) 

thông tin điện tử huyện nếu thấy cần thiết;  

 - Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban và các thành viên do Trưởng Ban phân 

công. 

  - Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Các khoản phụ cấp và 

chế độ khác (nếu có) của thành viên Ban biên tập thực hiện theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

- Kinh phí hoạt động của Ban biên tập được trích từ nguồn ngân sách Nhà 

nước theo kế hoạch hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 3.  

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 

1627/QĐ - UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Ý Yên. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có 

tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện uỷ (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Ban tuyên giáo Huyện uỷ; 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu vp. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                      Nguyễn Tuấn Song 
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