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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội của Sở Xây dựng 

                                         

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

 

 Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết hoạt động quản lý, sử dụng thông 

tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. 

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND-TCCB ngày 09 tháng 3 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Đồng Tháp về việc giao ông Đinh Xuân Hoàng 

phụ trách điều hành hoạt động Sở Xây dựng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của Sở 

Xây dựng, gồm các thành viên: 

1. Ông Đinh Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban; 

2. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chánh Văn phòng Sở, Phó Trưởng Ban; 

3. Ông Nguyễn Chánh Tài, Chi cục Trưởng Chi cục GĐXD, Thành viên; 

4. Ông Đào Như Nguyện, Trưởng phòng KT&VLXD, Thành viên; 

5. Ông Trương Minh Thế, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Hải Vũ, Phó Chánh Thanh tra, Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Hoài Vũ, Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất 

động sản, Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Lâm Việt Vĩnh Thông, Chuyên viên phòng Quản lý Kiến 

trúc Quy hoạch và HTKT, Thành viên; 

9. Ông Lê Trung Hiếu, Chuyên viên Văn Phòng Sở, Thành viên; 

10. Ông Nguyễn Duy Tâm, Chuyên viên Văn Phòng Sở, Thành viên. 
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Điều 2. Nhiệm vụ Ban Biên tập Trang thông tin điện tử, mạng xã hội Sở 

Xây dựng (sau đây gọi tắt là Trang thông tin điện tử).  

1. Tiếp nhận, biên tập, cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử. 

2. Xử lý phản ánh, kiến nghị của độc giả, tổ chức, cá nhân gửi đến Trang 

thông tin điện tử; Tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. 

3. Xây dựng, thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các hoạt động 

thuộc lĩnh vực của Ngành xây dựng trên Trang thông tin điện tử và một số lĩnh vực 

khác có liên quan. 

4. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động Trang thông tin điện tử bao gồm 

tổng hợp, biên tập và xuất bản tin, theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin của 

các đơn vị trong ngành; chịu trách nhiệm về các vấn đề nội dung trên Trang thông 

tin điện tử. 

5. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển mở rộng Trang thông tin điện 

tử ngày càng phong phú thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động của 

ngành; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

6. Rà soát, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập, quy 

định chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

14/QĐ-SXD ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội của Sở Xây dựng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Giám 

đốc 02 Trung tâm và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;     

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- 02 Trung tâm; 

- Website Sở XD; 

- Lưu: VT.lth. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Hoàng 
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