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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc kiện toàn Ban biên tập 

Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Bạch Long Vĩ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH LONG VĨ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy 

định về 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; 

Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần huyện 

Bạch Long Vĩ (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập), gồm các ông (bà) có tên sau: 

I. Trưởng Ban: Ông Đào Minh Đông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

huyện. 

II. Các Phó Trưởng ban: 

1. Bà Vũ Thị Ngân - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Văn hóa và 

Thông tin: Phó Trưởng ban Thường trực. 

2. Ông Lê Xuân Oanh - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng 

HĐND-UBND huyện: Phó Trưởng ban. 

3. Ông Phạm Văn Toan - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện: Phó Trưởng ban. 

III. Các Ủy viên: 

1. Ông Nguyễn Văn Hưng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện. 

2. Ông Bùi Xuân Trường - Trưởng Công an huyện. 

3. Ông Phạm Quang Trường - Trưởng phòng Tư pháp, kiêm Trưởng phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện. 
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4. Ông Nguyễn Hải Tùng - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện. 

5. Ông Nguyễn Hồng Linh - Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý Cảng và 

Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ. 

6. Ông Ngô Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ. 

7. Ông Lương Thanh Hải - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện. 

8. Ông Lương Hữu Toàn - Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển. 

9. Ông Trần Văn Hiên - Liên đội trưởng Liên đội Thanh niên xung phong. 

* Kính mời các đồng chí có tên sau tham gia Ban Biên tập: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Chủ nhiệm 

UBKT, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. 

2. Đ/c Vũ Hồng Hạnh - Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

3. Đ/c Phạm Thị Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Chủ tịch Hội 

Liên hiệp phụ nữ huyện. 

4. Đ/c Phạm Văn Tiệp - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. 

5. Đ/c Đinh Duy Thanh - Bí thư Huyện đoàn. 

IV. Tổ thư ký, biên tập 

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Trung Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Duy Trang - Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND huyện. 

- Các thành viên: 

3. Ông Lâm Văn Thủy - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

4. Ông  Đinh Khắc Trường - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

5. Ông: Phạm Duy Thái - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện; 

6. Ông: Lưu Văn Đôi - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao huyện; 

7. Bà: Vũ Thị Mến - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao huyện; 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và kinh phí hoạt động 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức việc triển khai xây dựng các chuyên 

mục; biên tập, cập nhật thông tin và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử 
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thành phần huyện Bạch Long Vĩ trên mạng Internet tại địa chỉ: http://bachlongvy. 

haiphong.gov.vn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Ban Biên tập có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc; 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 ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn cung cấp các thông tin, trả lời các kiến nghị của 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 của Cổng thông tin điện tử thành phần; chịu sự chỉ đạo 

điều hành trực tiếp của Trưởng Ban biên tập. 

2. Chế độ làm việc 

- Thành viên Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin là đơn vị thường trực, có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với các phòng ban, cơ quan, đơn vị, trưởng các khu dân cư trên địa 

bàn huyện và khối Đảng, đoàn thể huyện để đảm bảo sự hoạt động ổn định, 

thông suốt, an toàn và hiệu quả của Cổng thông tin điện tử thành phần huyện 

Bạch Long Vĩ. 

3. Kinh phí hoạt động 

Ban Biên tập được đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định tại 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” và Quyết định số: 32/2020/QĐ-UBND, 

ngày 25/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng “Quy định chế độ 

nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng tải trên hệ thống Cổng Thông tin điện 

tử thành phố Hải Phòng”; được bố trí từ nguồn ngân sách huyện hàng năm. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 của quyết định căn cứ quyết định thi hành.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định 

trước đây về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần 

huyện Bạch Long Vĩ./. 

Nơi nhận: 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, BBT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Tường 
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