
 

 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày  16 tháng 9  năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  

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 Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 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 Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-SVHTTDL ngày 15/9/2021 của Giám đốc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế hoạt động của 

Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập), bao gồm các ông/bà giữ chức vụ sau: 

1. Trưởng Ban: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

2. Phó Trưởng ban: Các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

3. Thư ký: Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

4. Các Ủy viên: 

- Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

- Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
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- Giám đốc Bảo tàng tỉnh; 

- Giám đốc Thư viện tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; 

- Trưởng Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; 

- Giám đốc Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành; 

- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; 

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập  

1. Trưởng ban Biên tập: Chỉ đạo điều hành chung; phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên Ban Biên tập về công tác biên tập tin, bài. 

2. Phó Trưởng ban: Chịu trách nhiệm về nội dung; thực hiện kiểm duyệt tin, 

bài thuộc lĩnh vực phụ trách cho đăng tải lên Trang thông tin điện tử; chịu trách 

nhiệm điều hành chung khi được Trưởng ban biên tập ủy quyền. 

3. Thư ký Ban Biên tập: Bố trí trang thiết bị để đăng tải tin, bài lên Trang 

thông tin điện tử; tổng hợp các tin, bài trình Trưởng ban, Phó trưởng ban kiểm 

duyệt và đăng tải. 

4. Thành viên Ban Biên tập: Phối hợp, cung cấp các tin, bài thuộc lĩnh vực 

phụ trách cho Thư ký Ban Biên tập, đồng thời chịu trách nhiệm về các tin, bài đã 

cung cấp theo đúng quy định tại Quyết định số 236/QĐ-SVHTTDL ngày 

15/9/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang ban 

hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp 

vụ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các ông (bà) có tên tại Điều 

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

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Như Điều 3(t/h); 

- Lưu: VT, VP(Ng). 
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