
 

  UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 
     

Số:   37   /QĐ-THCS 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                          

              
              Long Biên, ngày   10   tháng  8  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập trang WEB 

 trường THCS Phúc Lợi năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Căn cứ Luật báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 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 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 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và 

đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ vào Quyết định số 37/QĐ-THCS ngày 10/8 /2022 của Hiệu trưởng 

Trường THCS Phúc Lợi về việc Thành lập Ban biên tập trang Web Trường 

THCS Phúc Lợi, 

QUYẾT ĐỊNH 

  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Ban 

biên tập trang Web trường THCS Phúc Lợi năm học 2022-2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3: Các tổ chuyên môn và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- BGH: (để b/c) 

- Ban biên tập Web nhà trường: (để t/h); 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

   

                                                                               Nguyễn Mậu Minh 


