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CỤC THADS TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN BIÊN TẬP 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 676/TB-BBT Quảng Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban biên tập 

Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình 

 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-CTHADS ngày 26/5/2020 của Cục trưởng Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh, Ban biên tập Trang thông tin điện tử phân công nhiệm vụ 

như sau: 

I. Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

1. Đ/c Trần Phương Nam, Phó Cục trưởng – Trưởng ban 

Lãnh đạo, chỉ đạo chung đối với hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin 

điện tử, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Ban 

biên tập Trang thông tin điện tử. Phụ trách thẩm định nội dung và có trách nhiệm viết 

tin, bài liên quan đến các mặt công tác của ngành Thi hành án dân sự; hoạt động Hội 

cựu chiến binh. 

Duyệt tin, bài trước khi đăng. 

2. Đ/c Mai Mạnh Cường, Chánh Văn phòng – Phó Trưởng ban 

Phụ trách thẩm định nội dung và có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến các 

mặt công tác Văn phòng Cục; hoạt động Chi bộ, Công đoàn Ngành, Tự vệ, PCCC. 

Khi Trưởng ban vắng mặt, thay mặt Trưởng ban quản lý, điều hành các hoạt động của 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử; trừ quyền duyệt tin, bài trước khi đăng. 

3. Đ/c Đinh Quang Thành, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ – Thành 

viên 

Phụ trách thẩm định nội dung và có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến các 

mặt công tác Tổ chức cán bộ, Hội luật gia. Chịu trách nhiệm đăng tải các tin, bài lên 

Trang thông tin điện tử sau khi được Trưởng ban duyệt. 

4. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thịnh, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo – Thành viên 

Phụ trách thẩm định nội dung và có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến công 

tác Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo; hoạt động Công đoàn Cục. 

5. Đ/c Đào Thị Hồng, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án 

– Thành viên 
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Phụ trách thẩm định nội dung và có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến các 

mặt công tác Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án. 

6. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng – Thành viên 

Có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến các mặt công tác Văn phòng Cục. 

7. Nguyễn Khánh Na, Thẩm tra viên – Thành viên 

Có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến công tác Kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại và tố cáo. 

8. Phạm Thị Ngọc Tân, Thư ký Thi hành án – Thành viên 

Có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến các mặt công tác Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án. 

9. Đ/c Đinh Phạm Văn Minh, Thư ký Thi hành án – Thư ký Ban biên tập 

Có trách nhiệm viết tin, bài liên quan đến các mặt công tác Văn phòng Cục, Tự 

vệ, Hội luật gia. Thực hiện nhiệm vụ Thư ký của Ban biên tập. 

10. Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, công chức và người lao 

động thường xuyên tham gia viết tin, bài về các mặt công tác của đơn vị, gửi tin, bài 

về Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cổng thông tin điện tử Tổng 

cục Thi hành án dân sự để đăng tải. 

II. Đối với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, thị xã 

Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị 

xã có trách nhiệm thường xuyên tổ chức cho công chức, người lao động trong đơn vị 

viết các tin, bài về các mặt công tác của đơn vị, gửi tin, bài về Trang thông tin điện tử 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự để 

đăng tải. 

Trên đây là phân công nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân tham gia viết, 

thẩm định và duyệt tin, bài để đăng trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự, Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan được biết, triển khai 

thực hiện. Thông báo này thay thế Thông báo số 28/TB-BBT ngày 09/01/2017 về 

việc phân công nhiệm vụ cho thành viên của Ban biên tập Trang thông tin điện tử 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. 

 
Nơi nhận: 

- Cổng thông tin điện tử Tổng cục 

Thi hành án dân sự (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị trực thuộc (phối hợp thực hiện); 

- Thành viên Ban biên tập; 

- Lưu: BBT./. 

 

TM. BAN BIÊN TẬP 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Trần Phương Nam 
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