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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Ban Biên tập Website  
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

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;  

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của 
Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 
thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP  ngày  15 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên 
mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP  ngày  01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 
tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet 
và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của 
Bộ thông tin và truyền thông quy định về 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 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn; 

Theo  đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng 
Sơn gồm có các thành viên sau: 

1.Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở - Trưởng Ban; 

2.Ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng Ban thường 
trực; 
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3.Ông Lã Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Sở - Phó Trưởng Ban; 

4. Trưởng các phòng chuyên môn; Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh 
tra Sở; Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông - Thành 
viên; 

5.Ông Vi Quang Hiếu, Chuyên viên tin học Văn phòng - Thư ký; 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Website 

Ban Biên tập Website có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin trên trang 
Website Sở Giao thông vận tải; thực hiện Biên tập, duyệt tin và phát hành thông 
tin theo qui định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, 
xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo, các quy định quản lý 
Website, Luật Báo chí, các quy định hiện hành, và Qui chế làm việc của Ban 
Biên tập.  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban biên tập được sử dụng con dấu 
của Sở để thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 2970/QĐ-SGTVT ngày 05/11/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

  Dương Công Vĩ 

 

 

  

  
 

 

 


