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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 196 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; số
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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; số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin trên mạng; số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 13/2012/QĐ-UBND
ngày 06/4/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông
tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh; số 05/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 về việc Quy định
khung mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản
lý, biên tập, tạo lập, đăng phát tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông
tin điện tử và Bản tin, xuất bản phẩm không kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 04/TTrSTTTT-CTTĐT ngày 19/01/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh gồm
các Ông, Bà có tên sau:
1. Ông Đậu Tùng Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban;
2. Ông Trần Tuấn Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Phó Trưởng ban;
3. Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,
Phó Trưởng ban;
4. Ông Đặng Văn Đức, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin
và Truyền thông, Thư ký Ban biên tập;
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản,
Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế, Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên;
7. Ông Mai Phú Bình, Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên;
8. Ông Dương Kim Nga, Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học, Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên;
9. Bà Dương Hoài Anh, Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
tỉnh Hà Tĩnh thực hiện theo Điều 14, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày
06/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh làm việc kiêm nhiệm,
được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày
21/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban
Biên tập phân công.
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà
Tĩnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông (số 66, đường Phan Đình Phùng,
thành phố Hà Tĩnh). Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh được sử
dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình hoạt động.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết
định số 1128/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở,
ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các
tổ chức, cá nhân có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.
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