
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAO LỘC 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VHTT              Cao Lộc, ngày        tháng     năm 2023 

 

V/v tăng cường cung cấp tin, bài 

lên trang thông tin điện tử cấp xã 
 

 

Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 1080/UBND-VHTT ngày 11/05/2022 của UBND 

huyện Cao Lộc về việc quản lý, vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử 

cấp xã trên địa bàn huyện; Công văn số 418/UBND-VHTT ngày 02/03/2023 của 

UBND huyện Cao Lộc về việc đôn đốc tăng cường cung cấp tin, bài lên trang 

thông tin điện tử cấp xã. 

 Qua theo dõi, kiểm tra các trang Thông tin điện tử của các xã đã được cấp, 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

 1. Từ đầu năm 2023 đến nay, các trang thông tin điện tử của UBND các xã, 

thị trấn đã đăng tin, bài kèm theo hình ảnh về các hoạt động và các văn bản chỉ 

đạo, điều hành của địa phương tuy nhiên số lượng tin bài còn rất ít, chưa đầy đủ 

các chuyên mục, chưa thường xuyên. (Có phụ lục theo dõi các trang Thông tin 

điện tử cấp xã tính đến ngày 10/3/2023 gửi kèm)  

 2. Đối với các xã, thị trấn chưa thực hiện gửi báo cáo định kỳ đầy đủ về 

UBND huyện theo quy định: UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương chỉ đạo chuyên môn phụ trách, triển khai thực hiện cập nhật thông tin của 

đơn vị, tăng cường cung cấp tin, bài lên trang thông tin điện tử xã và báo cáo số 

lượng tin, bài đăng tải hàng tháng về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông 

tin) theo quy định./. 

 UBND huyện đề nghị UBND các xã thực hiện nghiêm túc nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban tuyên giáo Huyện ủy; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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