
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 49/QĐ-STP Tuyên Quang, ngày 08 tháng 02 năm 2021 

 
 
 

 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Biên tập, Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang thông tin 

điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; 

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh          

Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

của Sở Tư pháp; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; 

Quyết  định  số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp 

lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh 

thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến giáo dục pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Ban Biên tập), gồm: 
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1. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng ban. 

2. Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật - Thành viên. 

Điều 2. Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang thông tin điện 

tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Tổ thư ký), 

gồm: 

1. Bà Nguyễn Ngọc Loan, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật - Tổ trưởng. 

2. Ông Nguyễn Đức Thành, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật - Thành viên. 

3. Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật - Thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ Ban Biên tập, Tổ thư ký  

1. Nhiệm vụ Ban Biên tập 

a) Thực hiện quản lý và điều hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử 

Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định của pháp 

luật. Nhiệm vụ và hoạt động cụ thể của Ban Biên tập theo Quy chế hoạt động 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

b) Thành viên Ban Biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 

Trưởng ban và Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nhiệm vụ Tổ thư ký  

a) Tham mưu giúp Ban biên tập quản lý và điều hành hoạt động của Trang 

thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy 

định của pháp luật. Nhiệm vụ cụ thể của Tổ thư ký theo Quy chế hoạt động 

Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang. 
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b) Thành viên Tổ thư ký thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ 

trưởng và Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

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

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 2; Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, 

thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục pháp luật; Trưởng phòng, thủ trưởng 

đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở TTTT; 

- Giám đốc Sở; 

- PGĐ Sở; 

- Như Điều 5 (thi hành); 

- Trang TTĐT STP, PBGDPLTQ; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. (Lan) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-02-08T15:57:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-02-08T15:57:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




