
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày     tháng    năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập và Tổ Thư ký 

 giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 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 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ 

chức phối hợp liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Thông tin tỉnh. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 13/TTr-

VPUB ngày 24 tháng 3 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc Ban 

Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập), 

gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

I. BAN BIÊN TẬP 

1. Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh UBND tỉnh - Trưởng Ban Biên tập;  

2. Đ/c Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách khối Khoa giáo - 

Văn xã - Phó trưởng Ban Biên tập;  

 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Phó Ban Biên tập. 
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II. CÁC THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP GỒM: 

1. Các thành viên gồm: 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Nội vụ; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Xây dựng; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang  TTĐT Sở Ngoại vụ; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Cục Thuế tỉnh; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Ban Dân tộc tỉnh; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Công Thương; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Giao thông vận tải; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Cục Thống kê tỉnh; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Ban Quản lý các KCN tỉnh; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang  TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông  

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trưởng Ban Biên tập  Trang TTĐT Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT, UBND các huyện, thành phố; 

 2. Tổ thư ký Ban biên tập 

 Trung tâm Thông tin là cơ quan giúp việc cho Ban Biên tập Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh.  

- Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tổ trưởng; 

- Các Phó Giám đốc - Trung tâm Thông tin - Tổ phó; 

- Viên chức Trung tâm Thông tin - Thành viên. 

- Thành viên gồm viên chức, phóng viên, quản trị viên Trung tâm Thông 

tin - Văn phòng UBND tỉnh. Nhiệm vụ của các thành viên do Giám đốc Trung 

tâm Thông tin phân công. 
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Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ hoạt động 

1. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

- Ban Biên tập có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh 

cung cấp thông tin về tình hình xử lý thủ tục hành chính, cung cấp hoạt động chỉ 

đạo điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Công báo điện tử 

tỉnh, hệ thống văn bản điều hành, hoạt động nổi bật của các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố; các sự kiện lớn của tỉnh ... trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh. 

- Định hướng, kiểm duyệt nguồn gốc, chất lượng, nội dung thông tin để 

bảo đảm thông tin đưa lên Cổng Thông tin điện tử được chính xác, kịp thời, 

đúng quy định pháp luật. 

- Cung cấp Công báo điện tử tỉnh Sơn La trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Biên tập, đảm bảo sự phối hợp 

chặt chẽ, thường xuyên của Ban Biên tập và trách nhiệm của lãnh đạo các Sở, 

ban ngành đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh.  

- Xây dựng quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện 

tử. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, các 

cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La. 

- Nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh quyết định các biện pháp, giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.  

- Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu 

của Văn phòng UBND tỉnh để quan hệ công tác.  

- Xây dựng chế độ thù lao, nhuận bút trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

và thực hiện việc chi trả thù lao, nhuận bút cho phóng viên, cộng tác viên theo 

quy định. 

- Nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Biên tập, Tổ thư ký do đồng chí 

Trưởng Ban Biên tập phân công. 

- Tổ chức hoạt động của Ban Biên tập thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban 

hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

- Các thành viên Ban Biên tập thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Biên 

tập phân công; Ban Biên tập trang thông tin các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố; UBND cấp xã thực hiện theo Quyết định này. 

2. Tổ Thư ký giúp việc Ban Biên tập 

Là đầu mối tổng hợp tiếp nhận, xử lý, biên tập báo cáo Trưởng Ban Biên 

tập. Thực hiện cập nhật tin, bài lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La sau khi 

được Trưởng ban Biên tập duyệt đăng.   
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Triển khai đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, danh mục thủ tục hành chính công 

bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La. 

Chấm nhuận bút, thù lao cho phóng viên, cộng tác viên theo quy định. 

Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động của Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Sơn La (qua Văn phòng UBND tỉnh). 

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

số 2388/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc 

thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La; Quyết định số 

652/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn 

thành viên Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Quyết định số 2381/QĐ-

UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc kiện toàn, bổ 

sung thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Sơn La. 

Điều 4.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành 

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

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh 

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Như Điều 4 (t/h); 

- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. TTTT. 

  CHỦ TỊCH             

 

 

 

 

 

   

Hoàng Quốc Khánh   
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