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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Đăk Hà 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

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

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 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 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ, quy định 

về việc cung cấp thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng 

truy cập thuận tiện đối với Cổng thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UBND, ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà, về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung quản lý, sử dụng, khai thác 

Cổng Thông tin điện tử huyện Đăk Hà; 

Căn cứ Công văn số 135/UBND-CNTT, ngày 19/01/2022, về việc bàn giao Trang 

thông tin điện tử huyện về Phòng VH-TT huyện quản lý; 

Theo đề nghị của Phòng VH-TT huyện và Trưởng phòng Nội vụ, 
 

                                                QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Đăk Hà, thành phần 

như sau: 

1. Đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, làm 

Trưởng ban; 

2. Đồng chí Nguyễn Văn An – HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

làm Phó Trưởng ban; 



3. Đồng chí Trần Anh Dũng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, làm 

Phó Trưởng ban; 

4. Đồng chí Trương Văn Thành - Trưởng phòng Tư pháp huyện, làm thành viên; 

5. Đồng chí Hà Đức Mỷ - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Quản 

trị Cổng Thông tin điện tử, làm thành viên; 

6. Đồng chí Trần Trọng Nghĩa – Viên chức Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện, 

làm thành viên; 

7. Đồng chí Nguyễn Tiến Thái – Viên chức Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện, 

làm thành viên; 

8. Đồng chí Ngô Thị Hoài Thương – Viên chức Trung tâm VH-TT-DL và TT 

huyện, làm thành viên; 

9. Đồng chí Lê Duy Tuấn - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, làm 

thành viên; 

10. Mời đồng chí Hà Quốc Mạnh – Bí thư Huyện đoàn làm thành viên; 

11. Mời đồng chí Bùi Thị Yến – Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy làm thành 

viên. 

Điều 2. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ theo Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Cổng Thông tin điện tử huyện Đăk Hà. 

- Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. 

Điều 3. Trưởng Phòng VH-TT , Trưởng phòng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, các thành phần tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 395/QĐ-UBND, ngày 27/5/2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Hà và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH-TT huyện; 

- Lưu: VT. 

                

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                        Hà Tiến 
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