
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 Số:        /UBND-VH&TT 

V/v tăng cường cung cấp thông tin trên 

Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lâm 

và Cổng thông tin điện tử UBND các xã, 

thị trấn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bảo Lâm, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

   Kính gửi: 

                                              - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

                                              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

         Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn đã tích cực thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - 

xã hội, an ninh - quốc phòng; chủ động thông tin về tình hình hoạt động, các sự 

kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của huyện trên Trang thông tin 

điện tử. Về cơ bản, Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lâm và Cổng thông tin 

điện tử các xã, thị trấn có đầy đủ các chuyên mục thông tin theo quy định; các  

đơn vị trực thuộc UBND huyện đã duy trì gửi tin, bài đăng trên Trang thông tin 

điện tử đảm bảo theo quy chế hoạt động. Tuy nhiên, qua theo dõi của Ban Biên 

tập, việc gửi tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử UBND huyện Bảo Lâm và 

các xã, thị trấn còn một số tồn tại, hạn chế như: Số lượng tin bài ít, nội dung tin, 

bài chưa phong phú, chưa phản ánh đầy đủ các lĩnh vực công tác của ngành; chưa 

kịp thời cập nhật, thông tin về các hoạt động, sự kiện của huyện, của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Để tiếp tục cung cấp đầy đủ, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; các 

văn bản chỉ đạo, điều hành và các hoạt động, sự kiện của các cơ quan, đơn vị 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Bảo Lâm 

và Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khắc 

phục những hạn chế nêu trên và tập trung thực hiện tốt các nội dung như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

chỉ đạo, hướng dẫn công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia viết 

tin, bài về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các hoạt động, sự kiện liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị; cung cấp các văn bản chỉ đạo, điều hành không thuộc loại văn bản mật 

về Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện để đăng tải thông tin rộng rãi trên 

Trang thông tin điện tử UBND huyện. Khuyến khích hằng tuần mỗi cơ quan, đơn 

vị có ít nhất 01 tin, bài viết gửi về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử UBND 

huyện Bảo Lâm đồng thời thường xuyên truy cập vào Trang thông tin điện tử 

huyện (tên truy cập: https://baolam.caobang.gov. vn) để tăng tính tương tác và 

truy cập của Trang. 

https://baolam.caobang.gov/
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2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng 

và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử; thực hiện kiện toàn, phân công 

rõ vai trò, trách nhiệm cho các thành viên của Ban Biên tập; đảm bảo nguồn lực 

cho việc duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử; thường xuyên phối hợp 

với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh, VNPT Cao Bằng để rà 

soát, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trên Trang thông tin điện tử 

của đơn vị. 

- Rà soát chặt chẽ các nội dung, cung cấp và đăng tải kịp thời thông tin về 

các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông 

tin chỉ đạo, điều hành, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, 

pháp luật và các tin, bài về hoạt động, sự kiện của huyện, của các đơn vị đảm bảo 

theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; 

không tự tổng hợp, trích dẫn lại các thông tin từ các cơ quan báo chí khi chưa thực 

hiện các quy định về bản quyền; không tự ý thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén hoặc 

thêm bớt nội dung, hình ảnh trong bài viết đăng tải lại từ các báo trên Trang thông 

tin điện tử của đơn vị. 

       3. Giao phòng Văn hoá - Thông tin huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; UBND các 

xã, thị trấn thực hiện các nội dung nêu trên; hằng tháng tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử 

huyện Bảo Lâm; Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, tích cực đề xuất các 

biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử. 

       Trên đây là công văn tăng cường cung cấp thông tin trênTrang thông tin điện 

tử huyện Bảo Lâm và Cổng thông tin điện tử UBND các xã, thị trấn, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- BTG Huyện ủy; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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