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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban biên tập
Cổng thông tin điện tử thành phần quận Đồ Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định 6 /2007/ Đ-C ngày 10/ /2007 c a Chính ph quy định
ề ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động c a cơ quan nhà nước;
Căn cứ ghị định số /2011/ Đ-C ngày 1 /6/2011 c a Chính ph quy
định về việc cung cấp thông tin à dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử c a cơ quan nhà nước;
Xét đề nghị c a Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân à Ủy ban nhân dân Quận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần quận Đồ
Sơn, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Trưởng Ban:
- Ông Hoàng Trung Hiếu - hó Ch tịch Ủy ban nhân dân quận.
2. Phó Trưởng ban:
- Ông Hoàng Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận;
- Kính mời Trưởng ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Quận y tham gia
Phó Trưởng Ban biên tập.
3. Các Ủy viên:
- Ông guyễn Quang Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Ông Hoàng Đình Dũng - Trưởng phòng Kinh tế;
- Ông hạm Thế Quang - Trưởng Đài phát thanh quận;
- Ông Đỗ Văn Viết - Trưởng phòng Du lịch, Văn hóa &TT;
- Ông Lương Trác Quyền - hó Chánh Văn phòng HĐ D&UB D quận;
- Kính mời Phó Trưởng Ban tuyên giáo, Phó Chánh Văn phòng quận uỷ
(phụ trách tổng hợp) tham gia Ban biên tập.
4. Tổ thư ký, biên tập:
- Ông Trần gọc Khánh - Chuyên iên Văn phòng HĐND&UBND quận;
- Ông Lưu Công Trường - Nhân iên Văn phòng quận uỷ;
- Bà Trịnh Thị Hà Thu - Viên chức Đài phát thanh quận.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm iệc à kinh phí hoạt động:
1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Ban Biên tập có nhiệm ụ tổ chức iệc triển khai xây dựng các chuyên
mục; biên tập, cập nhật thông tin à duy trì hoạt động c a Cổng thông tin điện tử
thành phần quận Đồ Sơn trên mạng Internet tại địa chỉ:
http://doson.haiphong.gov.vn phù hợp với tình hình thực tế c a địa phương.
- Ban Biên tập có trách nhiệm xây dựng quy chế làm iệc; Xây dựng các
quy trình cập nhật, kiểm duyệt, xuất bản thông tin trên mạng Internet theo quy
định; chịu trách nhiệm về các thông tin đã xuất bản.
- Ban Biên tập được quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực
thuộc cung cấp các thông tin, trả lời các kiến nghị c a tổ chức, công dân khi có
yêu cầu.
- Tổ thư ký, biên tập có nhiệm vụ thu thập thông tin, tổng hợp tin bài trình
Ban Biên tập duyệt và cập nhật lên Cổng thông tin điện tử thành phần; tham mưu
các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ việc hoạt động thông
suốt và hiệu quả c a Cổng thông tin điện tử thành phần; chịu sự chỉ đạo điều hành
trực tiếp c a Trưởng Ban biên tập.
2. Chế độ làm việc:
- Thành iên Ban Biên tập làm iệc theo chế độ kiêm nhiệm.
- Văn phòng HĐND&UBND là đơn ị thường trực, có trách nhiệm phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đơn ị, các phường trực thuộc và khối Đảng,
Đoàn thể quận để đảm bảo sự hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn à hiệu quả c a
Cổng thông tin điện tử thành phần quận Đồ Sơn.
3. Kinh phí hoạt động:
Ban Biên tập được đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số
43/2011/ Đ-CP, ngày 1 /6/2011 c a Chính ph “quy định về việc cung cấp thông
tin à dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin
điện tử c a cơ quan nhà nước” à Quyết định số: 8 /201 /QĐ-UB D, ngày
21/02/2013 c a Ủy ban nhân dân thành phố Hải hòng “về việc ban hành quy
định chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên hệ thống
Cổng thông tin điện tử thành phố”; được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách quận
hàng năm phân bổ cho Văn phòng HĐND&UBND quận.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận; các ông (bà) có tên tại Điều 1 à các đơn ị, cá nhân khác có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số: 361/QĐ-UB D, ngày 25/4/2014 và
có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin à Truyền thông;
- TT Quận y;
- TT HĐND quận;
- Ch tịch, các CT UB D quận;
- hư điều ;
- Lưu: VT.
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