
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Lũng Nặm 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG NẶM 

  

 Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2019; 

 Căn cứ công văn  số 372/STTTT-BCVTCNTT,  ngày 19 tháng 4 năm 2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng trang thông tin điện tử 

của chính quyền cấp xã; 

 Căn cứ kế hoạch 1229/KH-UBND, ngày 02/06/2021, của UBND huyện Hà 

Quảng về xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử các xã thị trấn; 

 Căn cứ công văn số 1741/UBND-VHTT, ngày 21/07/2021 về triển khai, hoạt 

động Trang thông tin điện tử cấp xã;  

     Xét đề nghị của Văn hóa - Xã hội xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Nay thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Lũng Nặm (sau 

đây gọi là Ban biên tập), gồm các ông (bà) có tên sau: 

 

1. Bà: Hoàng Thị Thời Phó chủ tịch UBND - Trưởng ban; 

2. Ông: Lý Văn Khánh  Văn phòng - Thống kê  - Phó ban thường trực 

3. Ông Hoàng Văn Dũng Văn hóa xã hội - Phó ban  

4. Bà: Hoàng Thị Thu Văn hóa xã hội - Thành viên 

5. Ông: Đàm Việt Hùng Địa chính  - Thành viên 

6. Bà: Tô Thị Hiền Tư Pháp - Hộ tịch - Thành viên 

7. Bà:  Mã Thị Nga Văn phòng - Thống kê - Thành viên 

8. Ông: Vương Văn Trung Văn hóa xã hội - Thành viên 

10. Ông: Hoàng Văn Tuấn Chỉ huy trưởng Quân sự - Thành viên 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LŨNG NẶM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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11. Bà: Hà Thị Thu Văn phòng - Thống kê - Thành viên 

12. Bà: Vương Thị Kiều Văn phòng - Thống kê - Thành viên 

13. Bà: Vương Thị Hằng Tư Pháp - Hộ tịch - Thành viên 

14. Bà: Tô Thị Thu Địa chính  - Thành viên 

15.  Bà: Triệu Thị Hằng Kế toán  - Thành viên 

  

 Điều 2: Nhiệm vụ của Ban biên tập trang thông tin điện tử xã: 

 - Tham mưu giúp chủ tịch UBND xã xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy 

chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử xã; 

 - Đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể cung cấp thông tin, dữ liệu 

phục vụ hoạt động của Website. 

 - Xét duyệt, biên tập, cập nhật thông tin, dữ liệu, tin, bài lên Trang thông tin 

điện tử xã; 

 - Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo Trang thông tin điện tử hoạt 

động liên tục, thông suốt và an toàn thông tin dữ liệu; 

 - Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí duy trì hoạt động của trang thông tin 

điện tử xã trình UBND xã phê duyệt; 

 - Thường xuyên đăng tin, bài, ảnh và các văn bản của UBND xã đã ban hành 

nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của các cá nhân, tổ chức. 

 Điều 3: Văn phòng HĐND&UBND, các ban ngành, đơn vị có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, Quyết định có 

hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;       
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VP, VHXH ( Dũng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Thọ 
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