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QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc ban hành Quy trình đăng tin, cập nhật thông tin 

trên Trang thông tin điện tử cyk.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG TRUÔNG  CAO ĐẲNG Y TÉ KHÁNH HÒA

Căn cứ Nghị định số 43/201 1/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 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định 
về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ 
Trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ị h Ị CA0 E

Căn cứ Quyết định 52/QĐ-CĐYT ngày 18/01/2018 của Hiệu trưởng Trường 1*1 Ỵ1 
Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, sử dụng thư 
điện tử và Cổng thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ thông tin,

QUYỄT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàỵ Quy trình đăng tin, cập nhật thông 
tin trên trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (đính kèm quy 
trình).

Điều 2. Ban biên tập cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 
có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai quy trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Ban biên tập cổng thông tin điện tử; Các ông, bà Trưởng Phòng : Công 
nghệ thông tin;Tổ chức -  Hành chính; Ke hoạch -  Tài chính và các đơn vị có liên quan 
căn cứ quyết định thi hànhí/rv1“

Nơi nhận:
-  Như điều 3;
- Đảng ủy Trường;
- Lưu : VT, P.CNTT;

TRƯỞNG

lết Sơn
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA  ̂
TRƯỜNG CAO ĐẴNG Y TÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUY TRÌNH
ĐĂNG TIN, CẬP NHẬT THÔNG TIN 

TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ WWW.CYK.EDU.VN
(Ban hành kèm theo Quyết định sỐ5M /QĐ-CĐYT ngày A 9 tháng OA năm 2018 

của Hiệu truởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)

I. Đối vói các thành viên Ban biên tập phụ trách nhiệm vụ cụ thế theo bảng phụ 
lục của Quy chế tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và Công thông tin điện 
tử): Thành viên BBT trực tiêp đăng bài, cập nhật thông tin mới nhât của đơn vị đê 
phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đối ngoại... của Nhà trường. Các đo'n 
vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công trên cống TTĐT.

II. Đối vói các thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 
Trưỏng ban và các cá nhân, đon vị khác có tin, bài cần đăng:
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http://WWW.CYK.EDU.VN

