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THÔNG BÁO NỘI BỘ 

Về việc rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và 
Trang Thông tin điện tử Văn phòng 

 
 

 Thực hiện quyết định số Quyết định số 237/QĐ-BBT, ngày 30/10/2018 
của Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh (TTĐT) về việc phân 
công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, Quyết 
định số 165/QĐ-VP ngày 26/10/2016 của Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT 
Văn phòng về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên tập Trang 
TTĐT Văn phòng; trong thời gian qua, các thành viên Ban Biên tập đã quan 
tâm, thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, góp phần duy trì hoạt động thông 
suốt, ổn định, hiệu quả của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT Văn phòng.  

 Tuy nhiên, do thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, công việc chuyên môn 
nhiều, do đó, các thành viên Ban Biên tập đôi lúc chưa chủ động trong việc theo 
dõi, đề xuất, đảm bảo thông tin theo các lĩnh vực đã được phân công, nhiều nội 
dung thông tin chưa được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng tới tính thời sự, đa dạng 
của thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

 Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh, Trang 
TTĐT Văn phòng trong thời gian tới, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng 
Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT Văn phòng có ý kiến chỉ đạo 
như sau:    

 1. Các thành viên Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT Văn 
phòng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ 
được phân công, tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Biên tập chỉ đạo để tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT 
Văn phòng; 

 2. Giao Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, thành viên Ban Biên 
tập: thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất, chủ động cập nhật thông tin trên 
Cổng TTĐT tỉnh và Trang TTĐT Văn phòng; chỉ đạo Tổ chuyên trách tiếp tục 
chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, thường xuyên rà soát, cập 
nhật thông tin kịp thời các chuyên mục, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Cổng TTĐ tỉnh và Trang TTĐT Văn phòng. 

 3. Giao Trưởng phòng Tổng hợp, thành viên Ban Biên tập: tiến hành rà 
soát, cập nhật thông tin mới nhất trên mục “Tổng quan” (phần về kinh tế, chính 
trị, tổng hợp) trên Cổng TTĐT tỉnh, dự thảo nội dung tiểu sử tóm tắt và nhiệm 
vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan trên Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT Văn 
phòng, hoàn thành trước ngày 10/03/2019. 
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 4. Giao Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, thành viên Ban Biên tập: cung 
cấp, cập nhật thông tin mới nhất tại mục “Tổng quan” (phần về văn hóa - xã hội) 
trên Cổng TTĐT tỉnh, hoàn thành trước ngày  10/03/2019.  

 5. Giao Thư ký Ban Biên tập: tham mưu, đề xuất các giải pháp, nội dung 
về chuyên môn, truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng 
TTĐT tỉnh; quan tâm, tổ chức đội ngũ cộng tác viên của Cổng TTĐT tỉnh. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh và 
Trang TTĐT Văn phòng yêu cầu các thành viên Ban Biên tập nghiêm túc triển 
khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban Biên tập; 
- Các phòng CM, đơn vị; 
- Lưu: VT, THCB             

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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