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QUYẾT ĐỊNH  

V    i n  o n   n  iên  ập, quản  rị trang thông  in đi n  ử củ  Sở Nội  ụ 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG  ÌNH 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

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; Nghị định 27/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ Quy t định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1.  iện toàn Ban Biên tập, quản trị Trang thông tin điện tử của Sở Nội 

vụ (vi t tắt là Ban Biên tập), gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Phan Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban: Phụ trách chung. 

2. Bà Cao Thị Lan Anh, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Ban Biên 

tập: Phụ trách biên tập tin bài, đăng tải văn bản pháp luật quy phạm pháp luật 

ngành nội vụ. 

3. Ông Trần Đăng  hoa, Trưởng phòng Cải cách hành chính: Phụ trách 

biên tập tin bài về l nh vực Cải cách hành chính. 

4. Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức 

biên ch : Phụ trách biên tập tin bài về l nh vực Xây dựng chính quyền và Tổ chức 

biên ch . 

5. Ông Nguyễn Văn Túc, Trưởng phòng Cán bộ, công chức, viên chức: Phụ 

trách biên tập tin bài về l nh vực Cán bộ, công chức, viên chức. 

6. Ông Tô Ngọc Hồng, Chánh Thanh tra: Phụ trách biên tập tin bài về l nh 

vực Thanh tra. 
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7. Bà Trần Thị Cúc, Trưởng phòng Quản lý Quản lý Văn thư - Lưu trữ: Phụ 

trách biên tập tin bài về l nh vực Văn thư - Lưu trữ. 

8. Ông Trần Đức Thủy, Trưởng ban, Ban Tôn giáo tỉnh: Phụ trách biên tập 

tin bài về l nh vực Tôn giáo. 

9. Ông Hồ Ngọc Thắng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh: Phụ 

trách biên tập tin bài về l nh vực Lưu trữ lịch sử.  

10. Ông Hồ Quy t Thắng, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua -  hen thưởng 

tỉnh: Phụ trách biên tập tin bài về l nh vực Thi đua -  hen thưởng. 

11. Bà Lê Như Ý, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ Sở: Phụ trách biên tập tin bài về hoạt động của Đảng bộ Sở. 

12. Bà Đinh Nữ Cẩm Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở: Phụ 

trách biên tập tin bài về hoạt động của Công đoàn cơ quan. 

13. Ông Phan Chí Ti n, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ: Phụ trách biên tập tin 

bài về hoạt động của Chi đoàn thanh niên Sở. 

14. Ông Lê Cẩm Thạch, chuyên viên Văn phòng, quản trị website. 

 Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức hoạt động Trang thông tin điện 

tử của Sở theo đúng Quy ch  làm việc và Quy ch  quản lý, vận hành, sử dụng và 

cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

 Điều 3. Quy t định này có hiệu lực    t  ngày  ý và thay th  Quy t định số 

31/QĐ-SNV ngày 21/02/2019 của Sở Nội vụ Quảng Bình. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 4;  

- Lãnh đạo Sở Nội vụ;                 

- Sở Thông tin và Truyền thông;                                                                                    

- Lưu: VT.                                                                                                         

 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thế Vương 
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