
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện 

  

  

  

Ngày 07/02/2017, đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tham dự và chủ 
trì cuộc họp Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình; tham dự cuộc họp có đại 
diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Đài 
Truyền thanh - Truyền hình; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 
huyện, phòng Văn hóa và Thông tin. 

Sau khi nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo tình hình hoạt động và trình bày dự thảo 
các văn bản: Kế hoạch hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình năm 2017; ý kiến 
tham gia phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp; đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó 
Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Cơ bản nhất trí đối với dự thảo kế hoạch hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình 
năm 2017; giao Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến góp 
ý của các thành phần dự họp, đồng thời bổ sung một số nội dung: Bổ sung các căn cứ xây 
dựng kế hoạch hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện cho phù hợp. Bổ sung thêm mục 
chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của năm 2017 về việc đăng tải bộ thủ tục hành chính; đăng tải các 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành 
trong năm 2017; mở tài khoản hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức huyện, xã…; 
bổ sung nhiệm vụ và nội dung tổ chức thực hiện của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Văn 
phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường trực của Ban biên tập Trang thông tin 
điện tử huyện 

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho Trưởng 
ban biên tập đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thay đổi giao diện Trang thông tin 
điện tử huyện Lộc Bình. Trong đó, đề nghị tách riêng các mục như: Công tác xây dựng Đảng, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và khối đoàn thể,… 

          - Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị cử người tham gia cộng tác viên và gửi tin bài 
đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện; tham mưu ban hành văn bản xin ý kiến góp ý xây 
dựng Trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện nhằm nâng 
cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện (tổng hợp các ý kiến góp ý, báo 
cáo Ban biên tập tại cuộc giao ban quý I năm 2017). 

- Xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động hàng tháng, quý, năm của Trang thông tin 
điện tử (hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng; riêng báo cáo năm hoàn thành trước ngày 
20/11); 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 định kỳ hàng quý vào tháng cuối của mỗi quý. 

- Tham mưu thực hiện tốt các chuyên mục, chuyên đề đã có trong trang thông tin điện tử của 
huyện; chủ động tham mưu đề xuất khắc phục kịp thời, hiệu quả mọi hạn chế trong tổ chức 



thực hiện (qua các cuộc họp giao ban của Ban biên tập). Tham mưu đề xuất mở thêm chuyên 
mục mới (nếu xét thấy thực sự cần thiết). 

- 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, tránh đăng tải thông tin, tin bài đã được đăng tải trên nhiều kênh 
thông tin khác nhau của Trung ương, của tỉnh; 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. 

- Tham mưu dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban biên tập Trang 
thông tin điện tử huyện (thông qua cuộc họp giao ban Ban biên tập quý I năm 2017). 

- Tham mưu ban hành quyết định bổ sung thành viên Ban biên tập gồm Chánh Văn phòng 
Huyện ủy và Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban biên 
tập Trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình gồm công chức Văn phòng Huyện ủy và Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Tham mưu sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban biên tập; Quy chế quản lý, vận 
hành, sử dụng, cung cấp thông tin, chi trả nhuận bút, thù lao và Quy chế chi tiêu, quản lý, sử 
dụng kinh phí của Trang thông tin điện tử huyện (thông qua cuộc họp giao ban Ban biên tập 
quý I năm 2017). 

- 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 nâng cấp, đầu tư bổ sung trang thiết bị. Đề xuất bổ sung 
thêm nhân lực phục vụ trang thông tin điện tử (nếu xét  thấy cần thiêt). 

- 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 trong thời gian vừa qua. 

- Tham mưu ban hành văn bản giới thiệu về trang thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền, 
hướng dẫn khai thác sử dựng hiệu quả Trang thông tin điện tử của  huyện. 

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 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 
2017 và những năm tiếp theo. 

UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ 
quan, đơn vị biết, phối hợp và thực hiện./. 

 


