
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI LẠNG SƠN 

BAN BIÊN TẬP TRANG TT ĐIỆN TỬ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-BBT Lạng Sơn, ngày         tháng 4  năm 2022 

THÔNG BÁO  
Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập, Trang thông tin điện 

tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn  
 

 

Thực hiện Quyết định số 2156/QĐ-SLĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2022 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban 

Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Lạng Sơn. 

Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Ban Biên tập, cụ thể như sau: 

1. Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở - Trưởng ban 

 - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về hoạt động của Website của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; có trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên trong Ban Biên tập trong việc quản lý và sử dụng Website 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thực hiện công tác điều hành, quyết định nội dung các mục, chuyên 

mục, bài viết, nghiên cứu, hỏi đáp, trả lời công dân và các hình ảnh đăng tải trên 

Website của Sở; chịu trách nhiệm duyệt bài, đảm bảo trong thời gian 02 ngày; 

 - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, định hướng tuyên truyền, Quyết 

định việc nâng cấp hạ tầng mạng, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức của 

Website. 

 2. Ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng ban 

  - Được Trưởng ban ủy quyền duyệt các tin, bài thuộc lĩnh vực chuyên 

môn được Giám đốc Sở phân công phụ trách. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

 3. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng ban 

  - Được Trưởng ban ủy quyền duyệt các tin, bài thuộc lĩnh vực chuyên 

môn được Giám đốc Sở phân công phụ trách. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

 4. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng - Phó Trưởng ban 

 - Giúp Trưởng ban theo dõi, tổng hợp các thông tin cần cập nhật; đôn đốc 

các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức cung cấp 

tin, bài; Giúp Trưởng ban theo dõi, tổng hợp các thông tin cần cập nhật đối với 
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các chuyên mục trên Website của Sở: Cải cách hành chính, Đánh giá mức độ hài 

lòng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với người dân và doanh nghiệp; 

 - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong việc 

quản lý và sử dụng của Website; 

 - Được Trưởng ban ủy quyền duyệt tin hoạt động, quản lý, điều hành của 

Sở; tin Cải cách hành chính, Đánh giá mức độ hài lòng bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc lĩnh vực của Sở để cập nhật tin, đảm bảo duyệt trong 1 ngày;  

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

 5. Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính – 

Thành viên 

 - Tham mưu công tác tài chính trong việc duy trì hoạt động của Website; 

dự toán kinh phí hoạt động hằng năm, thanh toán thù lao viết tin, bài và các chế 

độ khác liên quan đến công tác quản trị và duy trì Website của Sở; 

 - Lập dự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng, phát triển Website của 

Sở trình lãnh đạo Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

 6. Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chánh Văn phòng – Thành viên,  

 - Chịu trách nhiệm về việc lưu trữ bản chính hồ sơ, tài liệu tin, bài để đề 

nghị thanh toán nhuận bút Website và làm căn cứ đánh giá công chức, viên chức 

và thi đua – khen thưởng tập thể, cá nhân; 

 - Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước của ngành lên 

Website theo chỉ đạo của Trưởng ban; 

 - Thực hiện nhiệm vụ giúp Ban Biên tập vận hành, quản lý hoạt động 

Website; tham gia đề xuất, hỗ trợ kỹ thuật cho việc duy trì và hoạt động của 

Website; 

 - Có trách nhiệm quản lý kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa khi có sự cố xảy ra 

với Website của Sở; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với Website của Sở; 

 - Kiểm tra tài khoản cá nhân trên văn phòng điện tử (ít nhất 3 lần/ngày) để 

cập nhật tin, bài kịp thời; Trực tiếp tiếp nhận, quản lý, thu thập tin, bài sau khi 

được duyệt để xuất bản tin lên Website; đảm bảo đăng trong ngày tiếp nhận; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

 7. Bà Lương Thị Hồng, Chuyên viên Văn phòng - Thành viên kiêm 

thư ký 

 - Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban; giúp 

Trưởng ban phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ Thư ký; 

 - Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Ban Biên tập về những giải 

pháp phát triển Website, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của trang tin; 
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 - Giúp Ban Biên tập điều hành, quản lý hoạt động của Website; tiếp nhận, 

tổng hợp các tin, bài, ảnh từ các Cộng tác viên để xem xét lần cuối trước khi 

trình Trưởng ban Biên tập xem xét, quyết định; 

 - Đề xuất với Trưởng ban Biên tập về những giải pháp để củng cố và hoàn 

thiện website; 

 - Trực tiếp tiếp nhận, quản lý, thu thập để biên tập, biên tập lại, xác thực 

tin, bài từ các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc để gửi Trưởng ban, cập 

nhật, xuất bản tin lên Website. 

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các thành viên trong 

Ban Biên tập tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

 Nơi nhận:              

- Lãnh đạo Sở; 
- Các thành viên Ban biên tập TTTĐT; 
- Lưu: VT.                                                                          
         

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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