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Số:        /UBND-VH Hữu Lũng, ngày       tháng 02 năm 2023 
V/v tăng cường hoạt động hiệu quả 

Trang thông tin điện tử cấp xã 
 

 

Kính gửi:Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

 

Đến năm 2021 đã có 24/24 xã, thị trấn đã được thiết lập Trang thông tin điện 

tử thành phần và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các Trang 

thông tin điện tử xã, thị trấn chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả theo yêu cầu 

tại Công văn số 1937/STTTT-HTS ngày 16/9/2022 của Sở Thông tin và Tuyền 

thông.  

Để tăng cường hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện, quán triệt và yêu 

cầu Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thực hiện: 

1. Rà soát, kiện toàn lại Ban biên tập và phân công nhiệm vụ cụ thể thành 

viên Ban biên tập khi có thay đổi về nhân sự. 

2. Tăng cường triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn 

hóa xã hội, chính sách pháp luật; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, di tích, 

danh lam thắng cảnh… của địa phương trên Trang thông tin điện tử. 

3. Tích cực sưu tầm, biên tập tin, bài và đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

đặc biệt là các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao (mỗi đơn vị 

có ít nhất từ 3 - 10 tin, bài/01 tháng). 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Báo cáo 

định kỳ 03 tháng/lần gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp. Mọi vướng 

mắc về biên tập, kỹ thuật liên hệ với Văn phòng HĐND&UBND huyện và Trung 

tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện; các vấn đề về Quy chế hoạt động 

liên hệ với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để được hỗ trợ./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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