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V/v thực hiện Thông báo số 891- TB/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             

 Kim Động, ngày     tháng    năm 2023        

 

 

                 Kính gửi:   
      - Các phòng, ngành huyện liên quan; 

                 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 129/UBND-KGVX ngày 18/01/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 891-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về việc rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các trang tin, bản tin điện tử của UBND huyện, 

thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn.  

Để các trang tin điện tử của các phòng, ngành huyện (nếu có) và UBND các 

xã thị trấn trên địa bàn huyện hoạt động đúng quy định, UBND huyện yêu cầu:  

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm đối với các 

Trang thông tin điện tử, bản tin hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích, Luật 

báo chí và các quy định của pháp luật liên quan, nhất là các dấu hiệu “báo hoá” 

tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các 

quy định của pháp luật về hoạt động thông tin điện tử và Bản tin; Hướng dẫn 

triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên 

môi trường mạng. 

2. Các phòng, ngành huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện đúng quy định về việc thành lập, quản lý, duy trì các Trang 

thông tin điện tử, bản tin đảm bảo thiết thực, hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo 

điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân được tiếp cận, tìm hiểu thông 

tin thuận lợi, an toàn, chính xác về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và của huyện, kể cả diễn biến tình hình kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, 

hướng tới xây dựng Chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn 

triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Vũ Thị Chanh 
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