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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   21/QĐ-VP An Giang, ngày 01 tháng 07 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử  

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

  

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Văn phòng Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 

cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối 

với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị và xét 

yêu cầu công tác, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Văn phòng Hội 

đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh – Trưởng Ban; 

2. Bà Thái Thúy Châu, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  – Phó Trưởng Ban; 

3. Bà Lê Thị Thanh Yên, Trưởng Phòng HC-TC-QT – Biên tập viên; 

4. Ông Lê Hiệp Hùng, Chuyên viên phụ trách CNTT – Biên tập viên; 

5. Tổ giúp việc: 

- Bà Nguyễn Ngọc Hòa, Kế toán – Chuyên viên; 

- Bà Nguyễn Lê Phương Ngân, Thủ quỹ – Chuyên viên. 
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Điều 2. Ban Biên tập có các nhiệm vụ như sau: 

- Biên tập tin để đảm bảo thông tin đăng lên Cổng thông tin điện tử Văn 

phòng Hội đồng nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội, các hoạt động của Đoàn 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, hoạt 

động của Đại biểu HĐND, hoạt động của Văn phòng HĐND và các hoạt động 

của HĐND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ và nội dung 

phong phú. 

- Thanh toán chế độ nhuận bút cho cộng tác viên viết tin bài kịp thời đăng 

tin lên Cổng thông tin điện tử. 

- Ban Biên tập được hưởng chế độ thù lao theo quy định hiện hành, cụ thể sau: 

+ Trưởng Ban Biên tập:  800.000 đồng/người/tháng. 

+ Phó trưởng Ban Biên tập: 600.000 đồng/người/tháng. 

+ Biên tập viên: 400.000 đồng/người/tháng. 

+ Chuyên viên Tổ giúp việc: 100.000 đồng/người/tháng. 

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

số 06/QĐ-VP ngày 25 tháng 01 năm 2018. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - 

Quản trị và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Dũng 
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