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                Đắk Lắk, ngày        tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK LẮK 
 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

 Căn cứ Luật An ninh mạng số 14/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội; 

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 quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

về Chính phủ điện tử; 

 Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; 

 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 quản 

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

sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

 Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh 

Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Website Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk) gồm các ông, bà 

có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Quang Phước, Phó Cục trưởng – Trưởng Ban; 

2. Ông Nguyễn Duy Nghiêm, Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Thanh tra  

Thống kê – Phó trưởng ban; 



3. Ông Huỳnh Văn Lợi, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Xuân Tú, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp – Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp – Thành 

viên; 

6. Ông Võ Trường Sơn, Trưởng phòng Thống kê Thương mại – Thành viên; 

7. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã – Thành viên, kiêm thư ký; 

8. Ông Nguyễn Sỹ Long, Công chức phụ trách Công nghệ thông tin thống kê, 

Phòng Thanh tra Thống kê – Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban biên tập Website Cục Thống kê tỉnh 

Đắk Lắk: 

1. Tổ chức thực hiện hoạt động của Website Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk theo 

quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác 

của pháp luật có liên quan và quy định của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. 

2. Quản lý, bảo đảm hoạt động của Website; thường xuyên cập nhật, mở rộng 

và phát triển Website; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về những vấn đề liên quan 

đến Website Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. 

3. Xây dựng và trình lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk xem xét, ban hành 

Quy chế hoạt động của Website; Chế độ thù lao, nhuận bút theo quy định. 

4. Các thành viên Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban 

biên tập được sử dụng con dấu của Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk trong giao dịch và 

quan hệ công tác. 

5. Sau khi sáp nhập các phòng thuộc Cục, xét thấy nếu cần thiết sẽ điều chỉnh 

các chức danh và thành viên Ban Biên tập tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức – 

Hành chính, các ông, bà có tên tại Điều 1, Trưởng các phòng, Chi cục trưởng Chi 

cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- LĐ Cục (b/c); 
- Lưu VT, TC-HC, TTra.  

 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tấn Xuân 
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