
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ chuyên môn phục vụ Hệ thống Hội nghị  

truyền hình trực tuyến huyện Văn Quan 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; 

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

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

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 cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-BCĐ ngày 10/3/2021 của Ban Chỉ đạo xây 

dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn (Nay là Ban chỉ đạo về 

chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn); 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ chuyên môn phục vụ Hệ thống hội nghị truyền hình 

trực tuyến huyện Văn Quan, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Hoàng Thị Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Đình Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện Văn 

Quan - Tổ phó; 

3. Ông (bà) phụ trách kỹ thuật Viettel huyện Văn Quan - Tổ viên; 

4. Ông Nguyễn Công Anh, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện - 

Tổ viên; 

5. Ông Chu Quốc Tài, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện - 

Tổ viên; 
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6. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS 

xã Liên Hội trưng tập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Tổ viên; 

7. Công chức phụ trách Hệ thống Hội nghị trực tuyến các xã, thị trấn; - Tổ viên; 

8. Mời ông Hà Văn Hưng, công chức Văn phòng Huyện ủy - Tổ viên. 

Điều 2. Tổ chuyên môn phục vụ Hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến huyện Văn Quan có trách nhiệm vận hành, quản lý, khai thác sử dụng 

hệ thống trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến các cấp. Nhiệm vụ cụ 

thể do tổ trưởng phân công cho từng tổ viên. Báo cáo yêu cầu công việc theo 

đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 

của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc kiện toàn Tổ chuyên môn phục vụ 

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH 
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