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UỶ BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  

 
Số:  3316    /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
       TP.  Lạng Sơn, ngày  15  tháng 8  năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban biên tập Trang Fanpage  
thành phố Lạng Sơn "Thành phố hoa Đào" 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

 Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; 

 Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016; 

 Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

 Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ ban 
hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; 

 Căn cứ 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 ban hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin 
trên mạng; 

 Căn cứ Thông tư 09/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về 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; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lạng Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban biên tập trang Fanpage  thành phố Lạng Sơn "Thành 
phố hoa Đào" sau đây gọi tắt là trang Fanpage, gồm các thành phần sau: 

1. Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin thành phố - Trưởng ban biên tập; 

 2. Bà Phạm Thị Thuận, Phó trưởng phòng VH&TT thành phố - Phó Trưởng 
ban biên tập; 

 3. Mời Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Thành viên; 

 4. Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy - Thành viên; 

 5. Mời Chánh Văn phòng Thành ủy - Thành viên; 

6. Mời Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố - Thành viên; 

7. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố - Thành viên; 

8. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố - Thành viên; 
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9. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố - Thành viên; 

10. Trưởng phòng Tư pháp thành phố - Thành viên; 

11. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố - Thành viên; 

12. Các cán bộ, công chức Phòng VH&TT thành phố - Thành viên; 

 13. Cán bộ phụ trách Quản trị mạng Văn phòng HĐND-UBND thành phố - 
Thành viên. 

Điều 2. Ban biên tập Trang fanpage thành phố Lạng Sơn "Thành phố hoa 
Đào" có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

- Quản lý, điều hành hoạt động của Trang fanpage thành phố Lạng Sơn. 
Trưởng Ban Biên tập ban hành Quy chế hoạt động của Trang fanpage. 

- Tổ chức biên tập nội dung, cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin đưa 
lên Trang fanpage “Thành phố Lạng Sơn - thành phố hoa Đào” và chịu trách 
nhiệm về các nội dung thông tin đưa lên Trang Fanpage  theo quy định của Luật 
Báo chí và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển 
Trang Fanpage thành phố, xây dựng Quy chế hoạt động trang Fanpage đảm bảo 
phát huy hiệu quả. 

- Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã cung cấp 
thông tin về các lĩnh vực hoạt động để đưa lên Trang Fanpage thành phố Lạng Sơn. 

- Các Thành viên Được hưởng kinh phí hỗ trợ viết đăng tin bài theo quy chế 
quy định.  

-  Kinh phí hoạt động, duy trì của Trang fanpage được trích từ nguồn ngân 
sách do UBND thành phố cấp. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng 
ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã và các thành phần có tên tại 
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Như điều 3; 
- Trang TTĐT TP; 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nông Bích Diệp 
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