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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 294/QĐ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin “Thông tin Đại biểu nhân dân”  

và Cổng thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh (dbndhatinh.vn) 
 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

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

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định chế độ, chính sách và các 

điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

Thực hiện Đề án số 553/ĐA-TTHĐND (sửa đổi) về xuất bản Bản tin 

“Thông tin Đại biểu nhân dân” ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

Sau khi có ý kiến thống nhất của lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Bản tin “Thông tin Đại biểu nhân dân”, 

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh và phân công nhiệm vụ cho 

các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh: Chỉ đạo nội dung xuất bản Bản tin và Cổng thông tin 

điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh; 

2. Ông Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh: Trưởng Ban Biên tập; 

3. Ông Trần Đình Gia, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng 

Đoàn ĐBQH tỉnh: Thành viên Ban biên tập; chỉ đạo các nội dung thuộc lĩnh vực 

hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; 
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4. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh: Thành viên Ban biên tập; chịu trách nhiệm biên tập các 

nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách; 

5. Bà Nguyễn Thị Nhuần, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh: Thành viên Ban biên tập; chịu trách nhiệm biên tập các nội dung 

thuộc lĩnh vực nội chính, pháp chế; 

6. Bà Đào Thị Anh Nga, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã 

hội HĐND tỉnh: Thành viên Ban biên tập; chịu trách nhiệm biên tập các nội 

dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội; 

7. Ông Phạm Xuân Phú, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 

Thành viên Ban biên tập; chịu trách nhiệm biên tập các nội dung thuộc lĩnh vực 

công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Văn phòng và các nội dung đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh; 

8. Ông Trần Đình Tuấn, Trưởng phòng HC, TC, QT: Thư ký Ban biên tập; 

chịu trách nhiệm tham mưu nội dung và tổ chức xuất bản Bản tin. 

Điều 2. Người chỉ đạo nội dung, chịu trách nhiệm xuất bản, thành viên, thư 

ký Ban Biên tập có trách nhiệm chỉ đạo nội dung, biên tập tin, bài, ảnh đăng tải 

trên Bản tin “Thông tin Đại biểu nhân dân”, Cổng Thông tin điện tử Đại biểu 

nhân dân Hà Tĩnh đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Được hưởng chế độ bồi dưỡng theo định mức quy định tại Đề án số 553/ĐA-

TTHĐND (Đề án sửa đổi) ngày 11/9/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh về xuất bản Bản tin “Thông tin Đại biểu nhân dân” và Quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh. 

Kinh phí chi trả được bố trí từ nguồn ngân sách hoạt động của Hội đồng 

nhân dân tỉnh hàng năm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 và thay thế Quyết 

định số 12/QĐ-HĐND ngày 12/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về kiện 

toàn Ban Biên tập Bản tin “Thông tin đại biểu nhân dân” và Cổng thông tin điện 

tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh (dbndhatinh.vn). 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các phòng liên quan và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Các ông, bà có tên tại Điều 1; 

- Sở TT và TT; 

- Phòng HC, TC, QT; 

- Lưu: VT, TC. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tú Anh 
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