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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phường Văn Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 
việc 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 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 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ 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;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND 
tỉnh Hải Dương về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin 
điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 665/STTTT-CNTT ngày 09/10/2015 của Sở Thông tin 
và Truyền thông Hải Dương về việc xây dựng Công thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Công chức văn hóa – thông tin phường.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của phường Văn 
Đức, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Chủ tịch UBND Phó Trưởng ban TT
3. Ông Trần Văn Duy - CC Văn hóa – thông tin Thư ký ban
4. Bà Đào Thị Anh - CC Văn phòng-thống kê Thành viên



5. Bà Nguyễn Thị Linh - CC Tài chính – Kế toán Thành viên
6. Bà Đồng Thị Giang - Trưởng đài truyền thanh Thành viên

Điều 2. Ban biên tập có trách nhiệm biên tập, quản lý và kiểm duyệt nội 
dung của Trang thông tin điện tử phường theo quy định đã được ban hành; Chỉ 
đạo việc đăng tải thông tin lên Trang thông tin điện tử phường.

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

Văn phòng HĐND-UBND phường; Trưởng các đoàn thể, công chức có 
liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Phòng VHTT thành phố;
- Như điều 3;
- Thường trực Đảng ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND, Lãnh đạo UBND phường;
- Các công chức chuyên môn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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