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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban quản trị Trang thông tin điện tử 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 
 

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế 
– Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y 
tế Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường Cao 
đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;  

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

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 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-CĐCĐ ngày 21/01/2022 của Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về kết luận kiểm tra Trang thông tin điện tử; 

Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng cán bộ; 
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Xét đề nghị của Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử, Phó 
Trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh - sinh 
viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban quản trị Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Kon Tum (viết tắt là Ban quản trị Trang thông tin điện tử), gồm có 
các ông (bà) có tên sau: 

1. Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Trí Khải – Hiệu trưởng. 

2. Trưởng Ban quản trị: Ông Nguyễn Bình Dân – Phó Hiệu trưởng. 

3. Các thành viên: 

- Bà Trần Thị Ngọc Hà – Trưởng bộ môn Công nghệ thông tin, quản trị 
Trang thông tin điện tử, kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký. 

- Ông Trần Đình Lưu – Viên chức phòng Đào tạo, kiêm quản trị Trang 
thông tin điện tử, Tổ viên Tổ thư ký. 

- Ông Cao Văn Hùng – Viên chức phòng Hành chính – Quản trị, kiêm 
quản trị Trang thông tin điện tử, Tổ viên Tổ thư ký. 

- Bà Vũ Thị Thảo – Tổ trưởng Tổ Học liệu, kiêm quản trị Trang thông tin 
điện tử, Tổ viên Tổ thư ký. 

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Bí thư Đoàn trường, kiêm quản trị Trang 
thông tin điện tử, Tổ viên Tổ thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban quản trị: 

1. Định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng 
thông tin của Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

2. Thực hiện việc xây dựng, quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung trên 
Trang thông tin điện tử Trường theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong việc thu 
thập, xử lý các thông tin, dữ liệu được cung cấp từ các đơn vị và cá nhân. Thực 
hiện việc biên tập, kiểm duyệt và đăng tải các tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu, 
video, audio, … theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trang thông tin điện tử 
Trường và theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất việc nâng cấp và phát triển Trang thông 
tin điện tử Trường. 
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Điều 3. Ban quản trị làm việc theo Quy chế hoạt động của Trang thông tin 
điện tử Trường do Hiệu trưởng ban hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do 
Trưởng ban phân công. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban quản trị được quy định trong Quy 
chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết 
định số 166/QĐ-CĐCĐ ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện 
tử Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 

Điều 6. Trưởng các đơn vị thuộc Trường, các ông (bà) có tên tại Điều 1 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 
- Ban Giám hiệu; 
- Website Trường; 
- Lưu: VT, BQT, TCCB. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
  
 

Lê Trí Khải 
 


