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Số: 698/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 24  tháng  3   năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử                                                                

Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;
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 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; Nghị định số 
27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên 
trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

Căn cứ Kế hoạch 4920/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh triển khai 
Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 154/STP-PB&TDTHPL 
ngày 18/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh Phú Thọ, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp



2. Phó Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Thành Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp

3. Các thành viên Ban biên tập:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Đặng Tiến Dũng – Phó Tổng biên tập Báo Phú Thọ;
- Ông Lê Hồng Khanh – Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
Mời ông Phạm Lam Hồng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia 

thành viên Ban biên tập.
Điều 2. Ban biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Phú Thọ có nhiệm vụ và hoạt động theo Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử 
Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 
tỉnh quản lý, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin trên Trang Thông 
tin điện tử này. 

Giao Trưởng Ban biên tập thành lập Tổ giúp việc Ban biên tập Trang thông tin 
điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBND các huyện,thành, thị;
- PCVP (Ô.Bảo);
- Như Điều 3; 
- Lưu :VT, VX2, NC1 (L.35b).
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