
1 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 82/QĐ-CTK        Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 8 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban biên tập và Tổ Thư ký Cổng thông tin điện tử 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 

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

 Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 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 13/6/2011 của Chính phủ về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 

hoặc 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; 

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-TCTK ngày 02/4/2014 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Phụ trách phòng 

Thanh tra Thống kê, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban biên tập và Tổ Thư ký Cổng thông tin điện tử Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

 1. Ban Biên tập gồm các ông (bà) sau: 

 - Ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - 

Trưởng ban; 

 - Ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - 

Phó Trưởng ban thường trực; 

 - Ông Bùi Ngụ, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Phó 

Trưởng ban; 

 - Bà Mai Thị Cẩm Giang, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Thành viên; 

 - Ông Trần Hoài Nam, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê 

tỉnh Hà Tĩnh - Thành viên; Thư ký Ban biên tập; 
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 - Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Thanh 

tra Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Thành viên; Quản trị kỷ thuật. 

 2. Tổ Thư ký Ban Biên tập gồm các ông (bà) sau: 

 - Ông Trần Hoài Nam, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê 

tỉnh Hà Tĩnh - Tổ trưởng; 

 - Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây 

dựng, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Phó tổ trưởng; 

 - Bà Trần Thị Tú Oanh, Phó Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Tổ viên; 

 - Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Tổ viên; 

 - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Thống kê viên, phòng Thanh tra Thống 

kê, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Tổ viên; 

 - Bà Võ Thị Hải, Thống kê viên, phòng Thống kê Thương mại, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Tổ viên; 

 - Ông Ngô Hữu Phước, Thống kê viên, phòng Dân số Văn xã, Cục Thống 

kê tỉnh Hà Tĩnh - Tổ viên; 

 - Ông Võ Tuấn Anh, Thống kê viên, phòng Tổ chức - Hành chính, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh - Tổ viên. 

 Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh: 

 1. Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động và các điều kiện cần thiết khác 

trình Cục trưởng quyết định, ban hành; 

 2. Chỉ đạo, điều phối tổ chức triển khai thực hiện, vận hành Cổng thông 

tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. 

 3. Biên tập nội dung đưa lên Cổng thông tin điện tử của Cục Thống kê 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 4. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của Cổng thông tin 

điện tử. 

 5. Bảo đảm nội dung website của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh được cập 

nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc, 

phong phú về nội dung; không vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam 

và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 6. Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về mảng nội dung thông 

tin được phân công đảm trách theo quy chế hoạt động. 

 7. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh làm 

việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ theo quy định và được sử dụng 

con dấu của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh để giao dịch, quan hệ công tác. 

 Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Thư ký Cổng thông tin điện tử Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh: 
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 1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng (phó) Ban Biên tập. 

 2. Tiếp nhận tin từ các cộng tác viên (người đưa tin) hoặc thành viên của 

Ban Biên tập. 

 3. Phối hợp với thành viên có liên quan biên tập và kiểm tra tính xác thực 

của thông tin. 

 4. Trình Lãnh đạo Ban Biên tập phê duyệt. 

 5. Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật tin, thông tin đăng 

trên website. 

 6. Cập nhật kịp thời các thông tin đã được phê duyệt từ Ban Biên tập. 

 7. Tổng hợp kế hoạch hoạt động và báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý và 

năm). 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các phòng, bộ phận liên 

quan, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê cấp huyện và các ông, bà có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4;  

- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);  

- Lưu: VT, TCHC, TTRA. 

CỤC TRƯỞNG  

 

(Đã ký) 

 

     Nguyễn Việt Hùng 

 


