UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 1670 /QĐ-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
việc 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; 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;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết
định 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017, Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND
ngày 24/9/2019, Quyết định số 17/2021/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/4/2021;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các
ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở
- Trưởng ban
2. Ông Đinh Hữu Công, Phó Giám đốc Sở
- Phó trưởng ban
3. Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Sở
- Thành viên
4. Ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn- Thành viên
5. Bà Lê Thị Hà, Chánh Văn phòng Sở
- Thành viên
6. Ông Phan Văn Sâm, Trưởng phòng GDNN-BĐG - Thành viên - Phụ
trách CNTT, quản trị hệ thống.
7. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên - Thư ký
8. Bà Hà Thị Lựu, Phó trưởng phòng GDNN- BĐG, Ủy viên thường trực
Ban VSTBPN tỉnh
- Thành viên
9. Bà Đồng Thị Nhân, Chuyên viên - Pháp chế
- Thành viên
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập và chế độ phụ cấp:

1. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Website, phân công nhiệm
vụ cụ thể cho các thành viên;
2. Biên tập tin, bài, ảnh và cập nhật tin tức, dữ liệu do các phòng, ban, đơn
vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp đảm bảo kịp thời, chính xác, trung thực và
đúng quy định của pháp luật;
3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí
trung ương, địa phương và đội ngũ cộng tác viên để trao đổi thông tin, đặt bài;
4. Lập kế hoạch bảo trì, mua sắm trang thiết bị liên quan phục vụ cho hoạt
động của Website hàng năm; tổ chức quản trị, bảo đảm cho Website hoạt động
thông suốt, liên tục và có hiệu quả; bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin
trên Website;
5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khai thác thông tin trên Internet;
tổng hợp, chi trả chế độ nhuận bút, mua thông tin đăng trên Website;
6. Ban Biên tập được hưởng chế độ phụ cấp được quy định trong Quy chế
chi tiêu nội bộ của cơ quan và Quy chế tổ chức, hoạt động của Website Sở.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết
định số 4120/QĐ-SLĐTBXH ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các
phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, đơn vị liên quan và các
ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Sở Thông tin - Truyền thông (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Trí Lạc
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