
UBND PHƯỜNG TÂN ĐỒNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỔ BIÊN TÂP TRANG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

                  

       Số:            /UBND-TBT                       Tân Đồng, ngày       tháng       năm 2021 

Về việc hoạt động của Trang thông tin  

điện tử và viết tin bài trên Trang thông tin điện tử phường  

         

Kính gửi:  

    - Mặt trận và các đoàn thể phường; 

    - Các Hội đặc thù phường; 

    - Công an phường; 

    - Ban CHQS phường; 

    - Trạm Y tế phường; 

    - Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn; 

    - Đài truyền thanh phường;  

    - BĐH các khu phố. 

 

        Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân 

phường về việc thành lập Tổ Biên tập, Quyết định số 156/QĐ-TBT ngày 07/4/2021 

của Tổ Biên tập về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ Biên tập Trang thông 

tin điện tử phường. 

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường. Hiện nay, 

Website phường đã chính thức đi vào hoạt động tên miền là 

http://phuongtandong.dongxoai.gov.vn. 

Để Website của phường hoạt động hiệu quả; cung cấp được nhiều thông tin 

cần thiết cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tổ trưởng 

Tổ Biên tập phường đề nghị cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách, đoàn viên, hội viên thường xuyên viết tin, bài phản ánh các vấn đề liên quan 

đến hoạt động, kết quả công tác, tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. Đồng thời 

đóng góp ý kiến đề xuất, kiến nghị cũng như thông tin phản hồi liên quan đến hoạt 

động của Trang thông tin điện tử phường nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả. Tin, bài, hình ảnh... đề nghị gửi qua địa chỉ email: 

ubndtandong.tpdx@gmail.com.  

Những tin, bài được đăng tải trên Website sẽ được trả nhuận bút theo quy 

định hiện hành. Tổ Biên tập rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình, đều đặn 

của các đồng chí./. 

 

Nơi nhận:                 TM. TỔ BIÊN TẬP  
- CT, các PCT phường;                                                                            TỔ TRƯỞNG  
- Thành viên Tổ Biên tập; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

        

     CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 
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