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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp 

 Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi 
 

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỔNG HỢP TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức chi phục vụ hoạt động của Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các Trang Thông tin điện tử thành phần; 

Căn cứ Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 26/10/2015 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp trên Internet, Công văn số 1004/STTTT-TTBCXB ngày 

21/9/2020 của Sở Thông tin Truyền thông về việc điều chỉnh thông tin và thay 

đổi Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư 

viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, gồm các ông (bà) có tên sau: 

 1. Ông Đặng Tấn Khôi, Giám đốc - Trưởng ban; 

  2. Bà Trần Thị Hưng, Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban; 

 3. Bà Lê Thị Tuyết, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp - Thành viên; 

 4. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhân, Trưởng phòng Thông tin, Thư mục - 

Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Bảo 

quản tài liệu - Thành viên; 

6. Bà Lê Thị Mỹ Lệ, Phụ trách kế toán - Thành viên; 

7. Bà Trần Thị Minh Nghìn, Viên chức Phòng Bổ sung, Xử lý tài liệu - 

Thành viên; 

8. Ông Bùi Hữu Vương, Viên chức phòng Hành chính, Tổng hợp - 

Thành viên; 

9. Bà Lê Nguyễn Như Quỳnh, Viên chức phòng Hành chính, Tổng hợp - 

Thành viên. 
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Điều 2. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng 

hợp tỉnh có nhiệm vụ: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế quản lý, điều hành hoạt động 

của Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 125/QĐ-TVTH ngày 14/8/2020 của Giám đốc Thư viện 

Tổng hợp tỉnh. 

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lượng thông tin nhằm đưa Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng 

hợp tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả, an toàn bảo mật thông tin. 

 3. Tiếp nhận, biên tập, kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung tin, 

bài được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp ngày càng thiết thực, 

hiệu quả, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Thư viện Tổng hợp tỉnh và nhu cầu thông tin của các tổ chức, 

cá nhân theo quy định của pháp luật. 

4. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và hệ thống thư 

viện công cộng cấp huyện, xã tổ chức việc cung cấp thông tin trên Trang Thông 

tin điện tử tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh giao. 

6. Thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện 

Tổng hợp tỉnh hoạt động kiêm nhiệm và hưởng các chế độ thù lao theo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 120/QĐ-TVTH ngày 10/8/2020 của Giám đốc Thư viện Tổng 

hợp tỉnh Quảng Ngãi. 

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trưởng các phòng 

chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- GĐ, PGĐ TVTH; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

 
 

                 
 

 

Đặng Tấn Khôi 
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