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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Du lịch 

 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 

  

 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 

việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị 

định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; 

 Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc thành lập Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình. 

 Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 17/2021/QĐ-

UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về quy định cơ cấu tổ chức 

của Sở Du lịch Ninh Bình; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử (website) của Sở Du 

lịch gồm các ông, bà có tên sau: 

Bộ phận thường trực: 

1. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban biên tập; 

2. Ông Quách Thế Hải, Trưởng phòng Quản lý du lịch - Phó Ban Thường 

trực Ban biên tập; 

3. Bà Lâm Thị Hồng Loan, Chánh Văn phòng Sở - Thành viên; 

 4. Bà Phạm Thị Hồng Quyên, Phó trưởng phòng Quản lý du lịch - Thành viên; 

 5. Ông Vũ Ngọc Tuấn, Viên chức, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch - Thành viên; 

 6. Ông Vũ Việt Trung, Viên chức, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch - Thành viên. 

 Thành viên Ban biên tập: 

 1. Ông Trịnh Văn Hiếu, Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch;       

 2. Ông Lâm Quang Hưng, Chánh Thanh tra Sở; 

 3. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;  



 4. Bà Đinh Thị Thu Hoài, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Phát triển du lịch; 

 5. Ông Phạm Sinh Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng 

Tràng An; 

 6. Bà Lâm Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; 

 7. Ông Lương Văn Lâm, Phó trưởng phòng Xúc tiến du lịch, Trung tâm Thông 

tin xúc tiến du lịch; 

 8. Bà Nguyễn Thị Loan, Viên chức, Phòng Hợp tác Đối ngoại – Ban Quản 

lý Quần thể danh thắng Tràng An; 

 9. Vũ Thùy Linh, Viên chức, Phòng Hợp tác đối ngoại – Ban Quản lý Quần 

thể danh thắng Tràng An. 

 Điều 2. Ban biên tập website có nhiệm vụ: 

 - Xây dựng quy chế quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử, quy trình 

phê duyệt, đăng tải tin bài, hình ảnh lên trang tin điện tử; kế hoạch hoạt động 

hàng năm; kế hoạch nâng cấp, phát triển website; phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên ban biên tập. 

 - Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động của ngành 

và các Văn bản chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban 

hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu 

tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà 

nước trên lĩnh vực du lịch. 

 - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật trong việc quản 

trị, đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên website của Sở. 

 - 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 website của Sở. 

 Điều 3. Chế độ làm việc, chế độ bồi dưỡng của Ban biên tập: 

 - Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của 

Trưởng Ban biên tập, mọi hoạt động của Ban đều phải tuân thủ theo các quy 

định pháp luật hiện hành.       

 - Chế độ bồi dưỡng của Ban biên tập được thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân 

có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

       
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Mạnh 
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