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Số:          /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế 

 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 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 Quy 

định 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 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng tên miền 

trên hệ thống mạng Internet tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu  tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 

01/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai 

Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 

của UBND tỉnh Lai châu; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế Lai Châu.  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế, gồm các 

ông, bà (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung trong việc đăng tải 

các thông tin, hình ảnh lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế. 

- Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu; kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế. 



- Thường xuyên cập nhật kịp thời các tin, bài, hình ảnh và các văn bản có 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu 

thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Ban biên  tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế làm việc theo chế 

độ kiêm nhiệm chịu sự phân công của Trưởng ban biên tập. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng chức năng, 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin & truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Y tế 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      tháng 9 năm 2021) 

 

STT Thành viên Ban biên tập Chức vụ 

1 Ông: Bùi Tiến Thanh – Giám đốc Sở Y tế Trưởng ban 

2 Ông: Nguyễn Thế Phong – Phó Giám đốc Sở Y tế P. Trưởng ban 

3 Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thàn viên 

4 Chánh Văn phòng Sở Y tế Thư ký 

5 Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Thành viên 

6 Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Thành viên 

7 Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Thành viên 

8 Chánh thanh tra Sở Y tế Thành viên 

9 Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Thành viên 

10 Chủ tịch Công đoàn ngành Thành viên 

11 Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên 
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