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CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM 

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

KHU VỰC IV 
_____________________ 

 

Số: 239/QĐ-CVIV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
____________________________________ 

Cần Thơ, ngày 20 tháng  3   năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Biên tập Website Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC IV 

Căn cứ Quyết định số 615/2001/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 03 năm 2001 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa 

khu vực IV; 

Căn cứ Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường 

thủy nội địa; 

Xét nhu cầu công tác; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Website của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu 

vực IV gồm các ông, bà có tên như sau: 

1. Ông Đào Anh Kiệt Phó Giám đốc  Trưởng ban. 

2. Bà Nguyễn Thị Phương Tâm Phó Ban CNTT&QLDL Phó ban 

3. Ông Huỳnh Văn Út Phó Giám đốc Thành viên. 

4. Ông Dương Hùng Phương Trưởng Phòng TC-HC  Thành viên. 

5. Ông Lê Hoàng Nam Trưởng Phòng Pháp chế Thành viên. 

6. Bà Trịnh Minh Hạnh Phó Phòng TC-HC Thư ký. 

7. Trưởng các phòng nghiệp vụ, trưởng các đại diện cảng vụ đường thủy nội 

địa trực thuộc.   Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ, Quyền hạn của Ban Biên tập Website của Cảng vụ Đường 

thủy nội địa khu vực IV. 

1. Tổ chức việc thu thập, biên tập, rà soát, xử lý thông tin; đảm bảo cập nhật 

kịp thời, chính xác thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử. 

2. Định hướng nội dung thông tin của Trang thông tin điện tử. 

3. Phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, tin bài được đăng tải 

trên trang thông tin điện tử. 

4. Nghiên cứu, đề xuất với Giám đốc về các biện pháp nâng cao chất lượng 

thông tin của Trang thông tin điện tử. 
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5. Chỉ đạo, hướng dẫn, các phòng, ban nghiệp vụ, các đại diện cảng vụ trực 

thuộc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. 

6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin về tình hình hoạt 

động của đơn vị trong phạm vi trách nhiệm quản lý. 

7. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và năm báo cáo Giám đốc về tình 

hình, kết quả hoạt động của Ban Biên tập và tình hình hoạt động của trang thông 

tin điện tử. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

789/QĐ-CVIV ngày 03/9/2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu 

vực IV. Các ông, bà có tên tại Điều 1, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Trưởng 

các đại diện cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV (để b/c); 

- Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ IV; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thùy 
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