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Phủ Thông, ngày         tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh,  

Trang thông tin điện tử thị trấn Phủ Thông 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHỦ THÔNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dich vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành quy chế quản lý, hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của Công chức VH-XH phụ trách Văn hóa - Thông tin thị trấn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của 

UBND thị trấn Phủ Thông (sau đây gọi chung là Ban Biên tập), gồm các Ông (bà) 

có tên sau: 

1. Ông Trương Văn Thoại, Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban. 

2. Ông Hà Minh Thoan, Phó Chủ tịch UBND thị trấn - Phó Trưởng ban 

Thường trực. 

3. Mời ông Nông Lường Hào, BT Đảng ủy, CT HĐND, Trưởng ban Tuyên giáo 

Đảng ủy thị trấn - Phó Trưởng ban. 

4. Mời ông Triệu Việt Hùng, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn - Thành viên. 

5. Ông Nguyễn Thái Bắc, Công chức VH-XH  - Thành viên. 

6. Bà Triệu Thị Xuân, Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn - Thành viên. 

7. Ông Nguyễn Duy Khanh, Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn - 

Thành viên. 

8. Ông Nguyễn Trọng Khôi, Người làm công tác Đài Truyền thanh TT - 

Thành viên.  

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ Ban Biên tập: 

1. Ban Biên tập là bộ phận giúp lãnh đạo UBND thị trấn trong việc tiếp nhận, 

xử lý, biên tập, cập nhật thông tin, dữ liệu (được phép công bố) và các hoạt động 

ứng dụng khác trên Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh thị trấn đảm bảo an 

toàn, an ninh cho hoạt động cung cấp, phổ biến thông tin. 



2. Định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng 

thông tin nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho công tác chỉ 

đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; 

kiểm duyệt tin, bài, dữ liệu cập nhật lên Trang thông tin điện tử, phát trên hệ thống 

Đài truyền thanh thị trấn đảm bảo chính xác, kịp thời, không để lộ, lọt bí mật của 

Đảng, Nhà nước và những thông tin không có lợi cho công tác chính trị, tư tưởng. 

3. Theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn, đoàn thể thị trấn, đội ngũ cộng 

tác viên thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin để đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử, phát trên hệ thống Đài truyền thanh thị trấn. 

4. Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh thị trấn. 

Định kỳ quý, sáu tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động Ban Biên tập: 

1. Tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Biên 

tập; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động và một số 

nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công. 

2. Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bộ phận chuyên trách giúp 

việc Ban Biên tập do công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách VHTT) đảm nhiệm. 

3. Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập được phân bổ trong ngân sách thị trấn 

hàng năm và các nguồn hợp pháp khác. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông (bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
 Gửi bản giấy: 

- Các Ông (bà) trưởng thôn, phố; 

- Lưu VT. 

 Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 1 (T/h); 

- UBND huyện (B/c); 

- Phòng VH&TT huyện (B/c); 

- Trung tâm VH, TT&TT huyện (B/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn (B/c); 

- Lãnh đạo UBND thị trấn; 

- MTTQ và các đoàn thể thị trấn (p/h t/h); 

- Cán bộ, công chức thị trấn (p/h t/h); 

- Lưu: Công chức VH - XH thị trấn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Thoại 
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