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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Thị Đà, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Bảo Lạc tại cuộc họp 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử Huyện Bảo Lạc  
 

Chiều ngày 30/3/2022, đồng chí Hoàng Thị Đà, Phó chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Bảo Lạc đã chủ trì 

cuộc họp Ban biên tập Trang TTĐT huyện nhằm đánh giá kết quả hoạt động của 

Trang TTĐT huyện Bảo Lạc 3 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 

nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban biên 

tập, tổ giúp việc Ban biên tập Trang TTĐT huyện Bảo Lạc được kiện toàn theo 

quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 22/01/2022 của UBND  huyện  Bảo  Lạc  về 

việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lạc. 

Cuộc họp đã nghe lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin thông qua Quyết 

định kiện toàn Ban biên tập Trang TTĐT huyện; trình bày dự thảo các văn bản: 

Kế hoạch hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện Bảo Lạc năm 2022; Thông 

báo phân công nhiệm vụ các thành viên BBT, tổ giúp việc BBT Trang TTĐT 

huyện Bảo Lạc. 

Sau khi nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, thay mặt cho Ban 

biên tập Trang TTĐT huyện, đồng chí Hoàng Thị Đà, Phó chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện cảm ơn các ý kiến phát biểu, 

góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị các thành viên BBT và Tổ giúp việc 

BBT tiếp tục đóng góp ý kiến vào bản dự thảo, chính sửa, bổ sung các ý kiến đã 

phát biểu vào các bản dự thảo, gửi về phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp. 

Đồng thời, trong thời gian tới, Ban biên tập sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung 02 nội 

dung là Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang TTĐT huyện và Quy 

định về nhuận bút, thù lao đối với Trang TTĐT huyện cho phù hợp với quy định 

của UBND tỉnh. 

Về 07 nội dung đề xuất trong Báo cáo tình hình hoạt động Trang TTĐT 

huyện. Giao cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan nghiên 

cứu, cung cấp thông tin và lập Kế hoạch thực hiện cụ thể để Trang TTĐT huyện 

hoạt động hiệu quả.   

1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin - cơ quan thường trực của Ban 

biên tập Trang TTĐT huyện 

- Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cử người tham gia 

cộng tác viên và gửi tin, bài đăng tải trên Trang TTĐT huyện. 
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- Xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động từng quý, năm của 

Trang TTĐT huyện theo quy định của tỉnh và của Sở TTTT (báo cáo quý hoàn 

thành trước ngày 20 từng quý; báo cáo năm hoàn thành trước ngày 15/12). 

- Tham mưu chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan để tham mưu cho 

Trưởng ban biên tập tổ chức cuộc họp giao ban 6 tháng và tổng kết cuối năm (và 

có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất khi cần). 

- Tham mưu thực hiện tốt các chuyên mục, chuyên đề đã có trong Trang 

TTĐT huyện; chủ động tham mưu đề xuất khắc phục kịp thời, hiệu quả mọi hạn 

chế trong tổ chức thực hiện; 

- Đề xuất mở thêm chuyên mục mới nếu thấy cần thiết: như mục các văn 

bản còn hiệu lực, mục quảng bá du lịch – dịch vụ của địa phương… 

- Lựa chọn, cập nhật và đăng tải kịp thời thông tin về tổ chức bộ máy của 

huyện, bổ sung, điều chỉnh khi có sự thay đổi nhân sự; các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể của huyện. Đăng tải thông tin, tin bài có chọn lọc; kiểm duyệt 

chặt chẽ nội dung tin, bài nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin 

điện tử huyện đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền, học tập, tra cứu thông tin 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện kiểm duyệt nội dung các 

tin, bài của khối các cơ quan UBND gửi về. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất 

việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của 

Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Tham mưu dự trù kinh phí cho hoạt động Trang TTĐT huyện; Căn cứ 

Kế hoạch hoạt động, xây dựng dự toán chi cho hoạt động của Trang TTĐT, 

trong đó có chi trả nhuận bút cho cộng tác viên. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, rà soát công tác phối hợp đăng tải 

thông tin của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên Trang thông tin điện tử 

huyện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho Trưởng ban biên tập để cho ý 

kiến chỉ đạo, giải quyết. 

- Tham mưu ban hành văn bản đốn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị 

chưa thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử 

huyện. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan, các đồng chí thành viên Ban 

biên tập: 

- Theo trách nhiệm phân công, chủ động triển khai nhiệm vụ từ trong cơ 

quan, đơn vị của mình; giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan, đơn vị; phối hợp thực hiện các nội dung để duy trì hoạt động 

Trang TTĐT hiệu quả, chất lượng theo Kế hoạch. Giao chỉ tiêu từ quý II năm 

2022, mỗi cơ quan, đơn vị cung cấp ít nhất 1 tin,bài/ tháng. 
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3. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường 

trực của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện trong việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao, đăng tải, bổ sung kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về các lĩnh 

vực thông tin, chuyên mục, chuyên đề được giao phụ trách. 

- Phối hợp với phòng VHTT tham mưu đề xuất việc nâng cấp, bổ sung 

trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử 

của huyện; dự trù kinh phí nâng cấp, đầu tư bổ sung trang thiết bị. 

4. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, 

UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện 

- Chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường 

trực của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện trong việc cung cấp thông 

tin, tham gia cộng tác viên viết tin bài cho Trang thông tin điện tử. Thường 

xuyên tham gia góp ý xây dựng, củng cố Trang thông tin điện tử, nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện trong năm 2022 và 

những năm tiếp theo. 

- Thống nhất các tin, bài của khối các ban xây dựng Đảng và khối Đoàn 

thể gửi về Ban Tuyên giáo huyện ủy kiểm tra trước khi đăng tải trên Trang 

TTĐT huyện. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Thị Đà, Phó chủ tịch UBND 

huyện, Trưởng Ban biên tập Trang TTĐT huyện tại cuộc họp Ban biên tập 

Trang thông tin điện tử Huyện Bảo Lạc. Văn phòng HĐND-UBND thông báo 

đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy và các ban Xây dựng Đảng; 

- Các thành viên BBT, TGV trang TTĐT; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ma Thế Hiếu 
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