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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban biên tập Bản tin y tế và Trang thông tin
điện tử của Sở Y tế; Tổ thư ký giúp việc Ban biên tập
Bản tin y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
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 Thông tư số 09/2014/TT-BTTT 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 Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh
Lạng Sơn ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng
Sơn;
Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;
Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ công văn số 114/UBND –VX ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc đồng ý cho Sở Y tế xuất bản “Bản tin y tế Lạng Sơn”;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế.,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Bản tin y tế và Trang thông tin điện tử của
Sở Y tế, Tổ thư ký giúp việc Ban biên tập Bản tin y tế và Trang thông tin điện tử
của Sở Y tế gồm các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban biên tập, Tổ thư ký giúp việc:
1. Ban biên tập:
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- Chỉ đạo, tổ chức biên tập, xuất bản bản tin y tế 02 tháng 01 số đúng mục
đích yêu cầu, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức. Chỉ đạo mọi hoạt
động của Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo đúng Quy chế hoạt động của
Bản tin Y tế, Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (Quyết định số 2924/QĐ-SYT
ngày 31/5/2017 của Sở Y tế).
- Xây dựng kế hoạch ngân sách và dự toán nguồn kinh phí để thành lập
quỹ xuất bản.
- Tổ chức thực hiện chi trả kinh phí cho cộng tác viên có tác phẩm đăng
tải trên Bản tin y tế và Trang tin điện tử Sở Y tế theo đúng chế độ hiện hành của
Nhà nước.
- Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban biên tập do Trưởng
ban phân công.
- Trụ sở Ban biên tập đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn
và sử dụng con dấu của Sở Y tế.
2. Tổ thư ký giúp việc
Giúp Ban biên tập xây dựng chủ đề, tập hợp tin, bài, ảnh, chọn ảnh, kết
cấu, bố cục nội dung bản tin hoàn chỉnh và trình ban biên tập; tổ chức xuất bản
Bản tin y tế sau khi được Trưởng ban biên tập duyệt. Biên tập xây dựng chủ đề,
tập hợp tin, bài, ảnh, chọn ảnh, kết cấu, bố cục nội dung hoàn chỉnh và trình lãnh
đạo Ban biên tập duyệt và đăng tải.
Nhiệm vụ của thành viên Ban biên tập và Tổ thư ký giúp việc do Trưởng
ban biên tập phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 1272/QĐ-SYT ngày 26/4/2018 của Sở Y tế về việc kiện toàn Ban biên tập
Bản tin Y tế và Trang thông tin điển tử của Sở Y tế; Tổ thư ký giúp việc Ban
biên tập Bản tin Y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo SởY tế;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, VP (HVT)..

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Toàn
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DANH SÁCH
BAN BIÊN TẬP, TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN BIÊNTẬP BẢN
TIN Y TẾ VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ/SYT ngày

/9/2020 của Sở Y tế)

I. BAN BIÊN TẬP
1. Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Ban biên tập;
2. Ông Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật – Phó
trưởng ban thường trực;
3. Chánh Văn phòng Sở Y tế - Ủy viên thư ký;
4. Chánh thanh tra Sở Y tế - Ủy viên;
5. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế - Ủy viên;
6. Kế toán trưởng Sở Y tế - Ủy viên;
7. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế - Ủy viên;
8. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế - Ủy viên;
9. Ông Trương Quý Trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh - Ủy viên;
10. Ông Phạm Công Anh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm - Ủy viên;
11. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ủy viên.
II. TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC
1. Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng khoa Truyền thông, Trung tâm Kiểm
soát Bệnh tật – Tổ trưởng;
2. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó trưởng khoa Truyền thông, Trung tâm Kiểm
soát Bệnh tật – Thành viên;
3. Bà Trần Minh Thúy, Viên chức Khoa Truyền thông, Trung tâm Kiểm
soát Bệnh tật – Thành viên;
4. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Viên chức Khoa Truyền thông, Trung tâm
Kiểm soát Bệnh tật – Thành viên;
5. Bà Vương Thị Hường, Viên chức Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung
tâm Kiểm soát Bệnh tật – Thành viên.
6. Bà Nông Thị Nga, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y Dược – Sở Y tế
(biệt phái).

