
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

Số: 77/QĐ-SCT Lạng Sơn, ngày 15tháng 5 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử  

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn  

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo 
khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà 
nước; 

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 
ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết 
định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của Sở 
Công Thương (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các ông (bà) có tên trong Danh 
sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập: 

1. Tổ chức thực hiện quản lý và vận hành Website Sở Công Thương tỉnh 
Lạng Sơn theo quy định của Luật Báo chí và các quy định hiện hành liên quan. 

2. Tổ chức thực hiện biên tập, thu thập tài liệu; kiểm tra, rà soát, bổ sung, 
điều chỉnh các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Website Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn. 
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3. Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương, 
chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ của ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của các 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Công 
Thương. 

4. Xây dựng trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành Quy chế hoạt động, 
quản lý, vận hành, sử dụng, cung cấp thông tin và chi trả nhuận bút, thù lao trên 
Trang thông tin điện tử của Sở. 

5. Đề xuất kinh phí đảm bảo tạo lập và cập nhật thông tin thường xuyên; 
duy trì, bảo dưỡng hàng năm cho trang thông tin điện tử. 

6. Tham gia các lớp đào tạo, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới về 
quản lý thông tin, công nghệ và kỹ thuật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 210/QĐ-SCT ngày 15/8/2018 của Giám đốc Sở Công Thương 
tỉnh Lạng Sơn về việc Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng 
đơn vị trực thuộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (T/h) ; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP(NTA). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Vũ Hồng Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 
BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SCT, ngày      /5/2019 
của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Ông: Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban biên tập; 

2. Chánh Văn phòng Sở - Phó Trưởng Ban biên tập; 

3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Thành viên; 

4. Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Thành viên; 

5. Trường phòng Quản lý Công nghiệp - Thành viên; 

6. Trưởng phòng Quản lý Năng Lượng - Thành viên; 

7. Chánh Thanh tra Sở - Thành viên; 

8. Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường - Thành viên; 

9. Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Thành viên; 

10. Giám đốc Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại - Thành viên; 

11. Công chức phụ trách Quản trị mạng, Văn phòng Sở - Thành viên. 

Danh sách ấn định 11 người./. 
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