UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ PƯH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM

Số: 543/Qð- UBND

Chư Pưh, ngày 25 tháng 11 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Ban biên tập
Trang thông tin ñiện tử (Website) Uỷ ban nhân dân huyện
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc Ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ nghị ñịnh số 43/2011/Nð-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy ñịnh về việc
cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin ñiện tử hoặc công thông
tin ñiện tử của cơ quan nhà nước;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng HðND và UBND huyện và Trưởng phòng Nội vụ
huyện,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Ban biên tập Website UBND huyện Chư Pưh, gồm các ông (bà) sau
ñây:
1. Ông Lê Quang Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện: Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Tường, Chánh Văn phòng HðND và UBND huyện: Phó ban
Thường trực;
3. Mời Ông Vũ Văn Hường, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ làm Phó ban;
4. Mời Ông Phạm Văn Ngàn, Chánh Văn phòng Huyện uỷ làm Phó ban;
5. Ông Phạm ðức Ngọc, Phó Chánh Văn phòng HðND và UBND huyện: Phó ban;
6. Ông Nguyễn Viết Mạnh, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện: Thành viên;
7. Ông Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng ðài Truyền thanh - T ruyền hình huyện: Thành
viên;
8. Một phóng viên ðài T ruyền thanh - Truyền hình huyện: Thành viên;
9. Một Chuyên viên của Văn phòng HðND và UBND huyện phụ trách công nghệ
thông tin:Thành viên;
ðiều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ:
Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu; kiểm tra, sà soát, bổ sung, ñiều chỉnh các nội dung
thông tin, bài ảnh trước khi ñăng tải trên website của Uỷ ban nhân dân huyện; Chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về nội dung thông tin, hình
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ảnh ñăng tải.
Thường xuyên cập nhất các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương, chính sách pháp
luật của ðảng và Nhà nước ñã ban hành có liên quan ñến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn
của Uỷ ban nhân dân huyện và các sự kiện kinh tế, xã hội chính trị, văn hoá, giáo dục, an
ninh, quốc phòng tiêu biểu của ñất nước, của tỉnh và của huyện nhà.
Ban biên tập hoạt ñộng theo quy chế hoạt ñộng do Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt
theo ñề nghị của Trưởng Ban biên tập.
Trưởng Ban biên tập sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân huyện, phó ban thường
trực sử dụng con dấu của Văn phòng HðND-UBND huyện ñể thực hiện nhiệm vụ.
ðiều 3. Ban biên tập làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm.
Các khoản phụ cấp (nếu có) cho Ban biên tập thực hiện theo quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Chánh Văn phòng HðND và UBND huyện, trưởng phòng Nội vụ, Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thủ trưởng các cơ quan ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại ñiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
Nơi nhận:
- Như ñiều 4;
- UBND tỉnh;
- Sở TTTT ;
- T hường trực huyện uỷ;
- T hường trực HðND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, NV, NC.
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