
UBND HUYỆN SÔNG HINH 

BAN BIÊN TẬP CỔNG TTĐT HUYỆN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-CTTĐT 

 

Sông Hinh, ngày        tháng 3 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về phân công thành viên Ban biên tập 

 Cổng thông tin điện tử huyện huyện Sông Hinh 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 13/01/2021; Quyết định số 249/QĐ-

UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Sông Hinh về việc thành lập Ban biên tập 

và bổ sung thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện và Quyết định số 

250/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện 

Sông Hinh;  

 Căn cứ cuộc họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện ngày 05/01/2021; 

Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện (sau đây viết tắt Ban biên tập) phân 

công trách nhiệm các thành viên Ban biên tập như sau:  

1. Ông Ksor Y Phun - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban biên tập 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Cổng thông tin điện tử 

huyện trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

2. Ông Nguyễn Như Đông - Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, 

Phó Ban biên tập trực  

- Giúp đồng chí Trưởng Ban biên tập điều hành hoạt động của Cổng thông tin 

điện tử huyện. Phụ trách đội ngũ biên tập viên và cộng tác viên;  

- Chịu trách nhiệm kiểm duyệt các tin, bài, ảnh và dữ liệu liên quan trước khi 

đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện. Xử lý các tình huống phát sinh (nếu có) 

báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết cho Trưởng Ban biên tập. Nghiên cứu ứng 

dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động và điều hành của Cổng 

thông tin điện tử huyện; 

3. Ông Tô Văn Giang - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phó Ban 

biên tập  

- Phụ trách Mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; mục Thủ tục 

hành chính và mục Dịch vụ công trực tuyến; 

- Chịu trách nhiệm biên tập và duyệt tin, bài, ảnh các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của UBND huyện (trừ các văn bản mật) và lịch công tác tuần,... trước khi đăng 

tải lên Cổng thông tin điện tử huyện.  
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4. Ông Nguyễn Hồng Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Huyện uỷ, thành viên Ban biên tập  

- Chịu trách nhiệm định hướng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà 

nước và tình hình thời sự trong nước, quốc tế trên Cổng thông tin điện tử huyện đáp 

ứng yêu cầu thông tin và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện; 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặc, chống phá Đảng và Nhà nước, chế độ 

trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

5. Ông Trần Thế Anh - HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, thành viên Ban 

biên tập  

- Phụ trách Mục: Xây dựng đảng, mục Văn bản chỉ đạo, điều hành của Huyện 

uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ; mục Hoạt động của lãnh đạo huyện; 

- Chịu trách nhiệm biên tập và duyệt tin, bài, ảnh các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, các văn bản của Tỉnh uỷ, Trung ương 

(trừ các văn bản mật) và lịch công tác tuần,... trước khi đăng tải lên Cổng thông tin 

điện tử huyện.  

6. Bà Nguyễn Thị Nhật Linh - Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

thành viên Ban biên tập 

- Phụ trách Mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành của HĐND huyện; mục Tiếp nhận 

ý kiến của người dân; mục Hệ thống thông tin báo cáo; 

- Chịu trách nhiệm biên tập và duyệt tin, bài, ảnh, các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của HĐND huyện (trừ các văn bản mật), lịch công tác tuần của Thường trực 

HĐND huyện trước khi đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện. Tiếp nhận và tham 

mưu Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện trả lời các câu hỏi của người 

dân. 

7. Ông Phan Ngọc Cường - Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và 

Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành viên Ban biên tập   

- Phụ trách Mục: Tin tức - Sự kiện và được Trưởng Ban biên tập uỷ quyền 

duyệt tin, bài, ảnh trước khi đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Chịu trách nhiệm nghiệp vụ và hướng dẫn đội ngũ Biên tập biên, cộng tác 

viên viết tin, bài, ảnh gửi cho Cổng thông tin điện tử huyện. 

8. Ông Lê Đức Nghĩa - Trưởng Phòng Nội vụ huyện, thành viên Ban biên 

tập 

- Phụ trách Mục: Nhân sự (các cơ quan thuộc UBND huyện); mục Xây dựng 

chính quyền; mục Tuyển dụng và mục Cải cách hành chính;  

- Chịu trách nhiệm cập nhật, bổ sung danh sách và ảnh nhân sự các cơ quan, 

đơn vị, phòng, ban trực thuộc UBND huyện. Biên tập và duyệt trước khi đăng tải lên 

Cổng thông tin điện tử huyện các nội dung liên quan đến công tác xây dựng chính 

quyền, cải cách hành chính, công tác tuyển dụng. 
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9. Ông Lê Văn Tư - Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thành viên Ban biên 

tập  

- Phụ trách Mục: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật;  

- Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin và văn bản quy phạm pháp luật để đăng 

tải lên Cổng thông tin điện tử huyện. Biên tập và duyệt trước khi đăng tải lên Cổng 

thông tin điện tử huyện hoạt động của Hội đồng phổ biến pháp luật và tin, bài, ảnh về 

công tác tuyên truyền pháp luật,... 

10. Ông Nguyễn Thanh Lam - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, 

thành viên Ban biên tập  

- Phụ trách Mục: Văn hoá - Xã hội;  

- Chịu trách nhiệm biên tập và duyệt trước khi đăng tải lên Cổng thông tin điện 

tử các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội. Có trách nhiệm xây dựng đội ngũ 

cộng tác viên Cổng thông tin điện tử trong Ngành Giáo dục - Đạo tào huyện. 

11. Ông Nguyễn Minh Gia Nho - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện, thành viên Ban biên tập  

- Phụ trách Mục: Khoa học - Công nghệ và mục Thông tin công bố; 

- Chịu trách nhiệm cập nhật các văn bản liên quan đến lĩnh vực thông tin công 

bố đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện. Biên tập các tin, bài, ảnh... và các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ. Nghiên cứu đề xuất Trưởng ban 

biên tập ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông 

tin điện tử huyện. 

12. Bà Huỳnh Thị Thu Trang - Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, thành viên Ban biên tập 

- Phụ trách Mục: Thông tin công bố; chịu trách nhiệm biên tập các tin, bài, ảnh 

liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, tài chính...; 

- Chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí đảm bảo Cổng 

thông tin điện tử huyện hoạt động. 

13. Ông Nguyễn Khắc Sự - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, 

thành viên Ban biên tập 

- Phụ trách Mục: Xây dựng Nông thôn mới;  

- Chịu trách nhiệm biên tập tin, bài, ảnh đưa lên Cổng thông tin điện tử huyện 

các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới. 

14. Ông Lê Văn Thắng - Phó trưởng Công an huyện, thành viên Ban biên 

tập 

- Phụ trách Mục: An ninh - Quốc phòng; 

- Chịu trách nhiệm biên tập và duyệt tin, bài, ảnh trước khi đăng tải lên Cổng 

thông tin điện tử huyện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quốc, an ninh. Phối hợp 
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với các cơ quan có liên quan đảm bảo bí mật, an toàn mạng, an ninh thông tin của 

Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên trong lực lượng Công an huyện và Ban BCQS 

huyện.  

15. Bà Trương Thị Thu Hà - HUV, Bí thư Huyện Đoàn, thành viên Ban 

biên tập 

- Phụ trách Mục: Hoạt động Mặt trận - Đoàn thể;  

- Chịu trách nhiệm biên tập tin, bài, ảnh để đưa lên Cổng thông tin điện tử các 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể huyện. Xây dựng đội ngũ công tác 

viên khối đoàn thể huyện. 

16. Ông An Văn Thuỳ - Công chức Trung tâm Văn hoá - Thể thao và 

Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành viên Ban biên tập 

Chịu trách nhiệm biên tập và duyệt tin bài, ảnh trước khi đăng tải lên Cổng 

thông tin điện tử huyện. Theo dõi đội ngũ cộng tác viên Cổng thông tin điện tử 

huyện. 

17. Ông Ksor Y Lêng - Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, 

Thư ký Ban biên tập  

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận các tin, bài, ảnh và tích hợp thông tin đã được phê 

duyệt để đưa lên Cổng thông tin điện tử nhanh, chính xác và kịp thời;  

- Theo dõi, kiểm tra, rà soát những lỗi trên Cổng thông tin điện tử. Cài đặt và 

khắc phục các sự cố, đảm bảo thông tin điều hành hoạt động thông suốt của Cổng 

thông tin huyện. Phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo bí mật, an toàn 

mạng, an ninh thông tin của Cổng thông tin điện tử huyện.   

18. Ông Nguyễn Thành Nhu - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 

huyện, Thư ký Ban biên tập 

- Theo dõi Mục: Dịch vụ công trực tuyến; mục Thủ tục hành chính; mục Văn 

phòng điện tử và kịp thời tổng hợp báo cáo đồng chí Phó ban biên tập phụ trách;  

- Chịu trách nhiệm cập nhật tài liệu, các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện, lịch công tác tuần; các văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND tỉnh và 

của Chính phủ trình Phó Ban biên tập phụ trách duyệt trước khi đưa lên Cổng thông 

tin điện tử huyện. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công nếu có vướng mắc bất cập 

đề nghị các đồng chí phản ánh, báo cáo Trưởng Ban biên tập xem xét điều chỉnh cho 

phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Các thành viên Ban biên tập; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 
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Ksor Y Phun 

Phó Chủ tịch UBND huyện 
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