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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin  

điện tử phường Cầu Tre 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẦU TRE 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; 

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 43/64/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về 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 Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định 

về cung cấp thông tin, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi 

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

Căn cứ thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ thông tin truyền 

thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp sử dụng thông tin trên 

trang thông tin điện tử và mạng xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành 

phố Hải Phòng ban hành Quy chế quản lý vận hành và khai thác hệ thống cổng 

thông tin điện tử thành phố Hải Phòng; 

Xét đề nghị của Văn phòng UBND phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Cầu Tre, 

gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Phí Thị Hồng Vân  - Phó CT UBND phường - Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Minh Quang - Công chức Tư pháp - Thư ký, 

3. Ông Nguyễn Ngọc Cường - Công chức Văn hóa - Ủy viên. 

Kính mời các ông (bà) có tên sau tham gia Ban biên tập: 

- Bà Vũ Thúy Ngọc, Chủ tịch UBMTTQVN phường, 



- Bà Vũ Thị Thanh Hoa - PCT HĐND phường; 

- Bà Nguyễn Thị Huyền thơ - Chủ tịch Hội LHPN phường; 

- Bà Nguyễn Thị Trang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường. 

Điều 2.  

Tham mưu giúp UBND phường đăng tải thông tin chính thức lên cổng 

thông tin điện tử phường. Đề xuất các Kế hoạch, biện pháp phát triển, nâng cấp 

hoạt động ổn định, thông suốt liên tục, an toàn an ninh thông tin của cổng thông 

tin điện tử phường. 

- Ban Biên tập có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin trên 

Cổng thông tin điện tử của phường theo quy định của pháp luật và theo Quy chế quản lý, 

vận hành và khai thác Hệ thống thông tin điện tử phường, Quy chế hoạt động của Ban 

biên tập Cổng thông tin điện tử phường Cầu Tre. 

Điều 3. Văn phòng UBND phường, các ban ngành, đoàn thể và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 21/04/2020 

của UBND phường và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
-  Đảng uỷ -HĐND - UBND - UBMTTQ Việt 

Nam phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Chiến Vương 

 

 


		2022-09-20T14:55:18+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Chiến Vương <nguyenchienvuongnq@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-20T14:59:00+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHN DÂN PHƯỜNG CẦU TRE <ubndpcautre@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




