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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch Đài, ngày 22 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website
Trường THCS Hàm Nghi
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HÀM NGHI
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định
về việc cung cấp thông tin 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 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng
thông tin điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của của Phòng GD - ĐT Thạch Hà
số 308/BC-PGDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website Trường THCS
Hàm Nghi, gồm các Ông (Bà) có tên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động
Website; Điều hành hoạt động của Website, chịu trách nhiệm về nội dung thông tin,
kỹ thuật; Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do nhà trường, các Tổ chuyên môn, các tổ
chức Công đoàn, Đoàn thanh niên ..., các tác giả gửi tin, bài và phân công xử lý, biên
tập, soát xét bản thảo các ấn phẩm trước khi đăng tin; Tham gia viết tin, bài và biên
tập tin, bài, ảnh ... nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Trường trên trang
Website và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về nội dung đăng tin.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí. Ban biên tập Website, các Tổ, bộ
phận có liên quan, kế toán, tài vụ Trường THCS Hàm Nghi và các ông ( bà) có tên
trong danh sách nói tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Loan

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WBSITE
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BBT ngày 22/9/2018 của Hiệu trưởng Trường
THCS Hàm Nghi)

Họ và tên

TT

1

Nguyễn Thị Loan

Chức vụ

Nhiệm vụ

Hiệu trưởng

Trưởng ban
Phó trưởng ban, quản trị
Web, phụ trách nội dung
đăng tải trên Webside
Phó trưởng ban phụ
trách hình ảnh
Phụ trách Website (tổng
hợp bài viết gửi về cho
Đ/c Thành)

2

Bùi Quang Thành

P. Hiệu trưởng

3

Hoàng Quang Diễn

P. Hiệu trưởng

4

Trương Quang Phú

TTCM

5

Nguyễn Thị Liễu

TTCM

Phụ trách CLB Toán học

6

Lê Thị Hằng

TPT Đội

7

Nguyễn Quốc Sơn

TPCM

8

Lê Thị Mai Hương

CTCĐ

9

Hoàng Thị Như Ý

GV

10

Nguyễn Văn Bình

Bí thư CĐ

Phụ trách các hoạt động
của Đội
Phụ trách hình ảnh, tin
tức
Phụ trách nội dung bài
viết và CLB VHNT
Phụ trách nội dung bài
viết của Web
Phụ trách nội dung CM :
Sinh và Hóa

11

Lê Đình Đức

TTCM

12

Nguyễn Thị Nguyệt

TPCM

Phụ trách CLB Tiếng
Anh

