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QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin 

điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 

 
 

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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;  

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế 

Phú Yên; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và 

Đầu tư.   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu 

kinh tế Phú Yên gồm các ông (bà) sau: 

 1. Bà Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú 

Yên - Trưởng ban. 

 2. Ông Huỳnh Viết Trọng, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và Đầu tư - 

Phó Trưởng ban. 

 3. Bà Lê Thị Nhất Uyên, Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Thành 

viên. 

 Điều 2. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử là bộ phận giúp việc cho 

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trong việc tiếp nhận, xử lý, biên 

tập, cập nhật thông tin để đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử. Phòng 

Kế hoạch và Đầu tư là bộ phận thường trực của Ban Biên tập. 

Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các 

thành viên Ban Biên tập do Trưởng ban Ban Biên tập phân công. 

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng ban Ban Biên tập, Chánh Văn phòng, trưởng 

các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-43-2011-nd-cp-cung-cap-thong-tin-va-dich-vu-cong-truc-tuyen-125408.aspx
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Phú Yên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

141/QĐ-KKT ngày 27/9/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên V/v kiện 

toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- BQLKKT: TB & các PTB; 

- Lưu: VT, VP, KHĐT. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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