
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:         /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch  
số 90-KH/HU ngày 06/02/2023 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày       tháng 02 năm 2023 

 
 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 90-KH/HU ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện 
ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động Trang thông tin điện 

tử, Tờ thông tin công tác tư tưởng, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay (đính kèm). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chủ 
trì, phối hợp, hướng dẫn các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn: 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền 
thông; thường xuyên kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về hoạt động thông tin, nhất là hành vi thực hiện sai tôn chỉ, mục đích, 

thông tin sai sự thật; tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp 

luật về thông tin điện tử; quản lý chặt chẽ hoạt động, thông tin của Trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội. 

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo các điều kiện về kinh phí 
hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện. Kịp thời tổ chức 

(hoặc cử theo thông báo của cấp có thẩm quyền) đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, thành viên Ban biên tập 

Trang thông tin điện tử huyện. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nội dung và hoạt động của Trang thông tin điện 
tử; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững kỷ 

luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ quan có 

thẩm quyền. Thực hiện tốt Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban biên tập và quản lý, 

cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện. 

Các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, 
nhiệm vụ phối hợp tốt với Phòng Văn hóa và Thông tin trong triển khai tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ được giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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