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        Cao Sơn, ngày       tháng 10  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh xã Cao Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN 

 

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

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành quy chế quản lý và hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở; 

Theo đề nghị của Công chức VH-XH phụ trách Văn hóa - Thông tin  xã. 

 

                                                        QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh xã Cao Sơn. Gồm các ông 

(bà) có tên sau:  

1. Bà Đặng Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban 

2. Bà Bàn Thị Quan - Công chức VH-XH xã - Phó ban 

3. Bà Hoàng Thị Nga - Người làm công tác Đài truyền thanh - Thành viên 

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ: 

Chịu trách nhiệm tổng hợp, biên tập tin bài theo dõi việc cung cấp thông tin 

của địa phương và các ban, ngành, đoàn thể xã để biên tập và tổ chức hoạt động 

của Đài theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND - 

UBND, Công chức Văn hóa - Xã hội, Người làm công tác Đài truyền thanh xã, các 

trưởng thôn và các ban, ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:  
* Gửi bản giấy 

- Các trưởng thôn; 

* Gửi bản điện tử 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Phòng VH-TT huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, PCTUBND xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã. 

- Lưu VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hùng 
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