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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp, làm việc với Ban Biên tập và Tổ Thư ký  

Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng 
 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác 

năm 2023 của UBND huyện, ngày 09/3/2023 đồng chí Vi Quang Trung, Huyện 

ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp làm việc với Ban Biên tập 

và Tổ Thư ký Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng. Sau khi nghe dự thảo 

Báo cáo kết quả hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện, các ý kiến phát 

biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Vi Quang Trung, 

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

1. Cơ bản nhất trí với các nội dung trong Dự thảo báo cáo kết quả hoạt của 

Trang thông tin điện tử huyện do Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham 

mưu. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, báo 

cáo Trưởng Ban Biên tập xem xét. Hoàn thành trước ngày 15/3/2023. Giao Văn 

phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn Ban biên 

tập; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập, Tổ thư ký đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Hoàn thành trước ngày 17/3/2023. 

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp các cơ quan 

liên quan tham mưu văn bản cho UBND huyện đề nghị Sở Thông tin và truyền 

thông tỉnh thiết kế, xây dựng bản demo, giao diện Trang thông tin điện tử huyện. 

Báo cáo Lãnh đạo huyện xem xét, quyết định.   

3. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát 

hoạt động của Trang thông tin điện tử. Trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh 

thần trách nhiệm, nâng cao vai trò của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Ban 

Biên tập. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, từ đó kịp thời đề 

xuất, báo cáo Lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

4. Tất cả các hoạt động cần phải chủ động cập nhật, đăng tải tin bài trước, 

trong và ngay sau các sự kiện. Bám sát Kế hoạch, Chương trình công tác hàng 

tuần, tháng của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và Lãnh đạo 

UBND huyện để kịp thời tổng hợp đưa tin, đăng tải ngay trong ngày. Các nội 

dung tin bài đăng tải góp phần công khai minh bạch thông tin, hoạt động của các 

cơ quan Nhà nước, cải cách hành chính, đưa các Chương trình, Kế hoạch của 

các cấp, các ngành đi vào thực hiện hiệu quả; đăng tải đúng nội dung, phù hợp 

với từng danh mục tin bài, đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của người 

dân, doanh nghiệp. 
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 5. Tích cực phát triển mạng lưới cộng tác viên của Trang thông tin điện tử 

huyện, khuyến khích đội ngũ cộng tác viên từ các xã, thị trấn, cán bộ, công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tham gia cung cấp thông tin phù hợp với 

lĩnh vực công tác chuyên môn. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng các mục tin phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục nghiên cứu, tham mưu 

đề xuất UBND huyện bổ sung kinh phí hoạt động Trang thông tin điện tử (cập 

nhật, bảo trì, nâng cấp hệ thống; chi trả hỗ trợ đảm bảo phù hợp, đúng theo quy 

định); theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan, thành viên Ban biên tập, Tổ thư 

ký triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện 

tử huyện theo nhiệm vụ đã được phân công.  

 Ủy ban nhân dân huyện Thông báo để Ban Biên tập và Tổ thư ký Trang 

thông tin điện tử huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan biết tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (B/c);  

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban Biên tập, Tổ Thư ký Trang TĐTT huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (BĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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