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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính Phủ 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 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 và Nghị định
số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ 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 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp (website)
Sở Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:
1. Bộ phận thường trực:
1.1. Trưởng Ban: Ông Phạm Mạnh Duyệt, chức vụ: Giám đốc Sở
1.2. Phó trưởng Ban:
- Ông Nguyễn Sơn Lâm, chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Ông Đặng Minh Tơn, chức vụ: Phó Giám đốc Sở
- Ông Phạm Đình Tứ, chức vụ: Phó Giám đốc Sở
2. Thư ký ban biên tập:
Ông: Trần Đức Mạnh, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
tài nguyên và môi trường.

3. Thành viên Ban biên tập:
- Chánh Văn phòng Sở;
- Chánh Thanh tra sở;
- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Trưởng phòng Khoáng sản;
- Trưởng phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám;
- Trưởng phòng Tài nguyên Nước;
- Chi cục trưởng chi cục Quản lý đất đai;
- Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường;
- Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai;
- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;
- Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;
- Bí thư chi đoàn Sở;
- Bà Hoàng Thị Lan Anh, chức vụ: Viên chức Trung tâm Công nghệ thông
tin tài nguyên và môi trường;
- Bà Đinh Thị Thu Hằng, chức vụ: Viên chức Trung tâm Công nghệ thông
tin tài nguyên và môi trường;
- Ông Nguyễn Hưng Hà, chức vụ: Viên chức Trung tâm Công nghệ thông
tin tài nguyên và môi trường;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban biên tập:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước
pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên website của Sở.
- Tổ chức thu tập thông tin, tài liệu; biên tập, kiểm tra nội dung tin, bài, ảnh
trước khi đăng tải trên Website của Sở.
- Thường xuyên cập nhật nội dung trang Website của Sở. Đăng tải kịp thời
tuyên truyền các sự kiện lớn, các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh, của
ngành và theo sự chỉ đạo của tỉnh, của Sở 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 về lĩnh
vực tài nguyên và môi trường.

- Đảm bảo đầy đủ nội dung thông tin theo định hướng và thời gian quy
định, phát huy cao nhất hiệu quả của trang Website của Sở nhằm phục vụ cho
công tác quản lý.
- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí duy trì hoạt động
của Trang Website theo quy định.
- Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các
thành viên Ban biên tập do Trưởng ban phân công.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định
số 132/QĐ-STNMT ngày 02/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc
Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tài nguyên và Môi
trường; các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông(phối hợp);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TTCNTTTN&MT.
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