
 

 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH AN GIANG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 24 /QĐ-CCKL An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử (Website) 

Chi cục Kiểm lâm An Giang 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM 
 

Căn cứ quyết định số: 226 /QĐ-UB-TC ngày 30/07/1991 của UBND tỉnh 

An Giang thành lập Chi cục kiểm lâm; 

Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ-SNNPTNT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang; 

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy 

cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 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”. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm 

An Giang, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Trương Minh Hùng, Phó Chi cục trưởng - Trưởng ban, trực tiếp điều 

hành Tổ thư ký của Ban Biên tập; 

2. Ông Nguyễn Thành Liêm, Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng và Bảo 

tồn thiên nhiên - Phó Trưởng ban; 

3. Ông Lê Hùng Quý, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp - Thành viên; 

4. Ông Phan Thanh Xuân, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Ngọc Dân, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng 

cháy chữa cháy rừng - Thành viên; 

6. Ông Phan Văn Nghiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm liên huyện Tịnh Biên-

Châu Đốc - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Bách Khoa, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm liên huyện Tri Tôn-

Thoại Sơn - Thành viên. 
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Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Biên tập trang thông tin điện 

tử Chi cục Kiểm lâm An Giang gồm: 

1. Ông Nguyễn Tấn Tài - Tổ trưởng; 

2. Bà Nguyễn Bích Dung -  Tổ viên; 

3. Ông Bành Lê Quốc An  -  Tổ viên; 

4. Bà Võ Thái Ngân -  Tổ viên. 

Điều 3. Chế độ nhuận bút phục vụ trang thông tin 

Thực hiện theo Công văn số 1955/SNN-KHTC ngày 24/12/2010 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc quy định chế độ nhuận bút phục vụ trang 

thông tin website của Chi cục Kiểm lâm An Giang. 

Điều 4. Thù lao cho việc nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo 

lập thông tin điện tử 

Mức chi thù lao cho việc nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo 

lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn, phục vụ hoạt động của trang 

thông tin điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 

15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện 

tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

Điều 5. Trách nhiệm và nhiệm vụ 

Ban Biên tập trang thông tin điện tử có trách nhiệm xây dựng, quản lý nội 

dung trang thông tin theo quy định của pháp luật. 

Tổ thư ký trang thông tin điện tử có nhiệm vụ xuất bản thông tin, quản lý, 

lưu trữ dữ liệu; tổng hợp đề nghị Trưởng Ban Biên tập thanh toán chế độ nhuận 

bút của các thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, chi 

thù lao cho việc nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông tin điện 

tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn, phục vụ hoạt động của trang thông tin điện tử 

theo quy định. Lập biên bản các cuộc họp của Ban biên tập. Báo cáo các hoạt 

động hàng tháng, đề xuất các khó khăn, thuận lợi. 

Điều 6. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên ở Điều 

1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 6; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Phú Hòa 
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