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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh 

 và Trang thông tin điện tử xã Quang Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

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; 

Căn cứ Công văn số 391/CV-BBT ngày 04/3/2021 của Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử huyện Bạch Thông về việc hướng dẫn thành lập Ban biên tập Đài 

truyền thanh, Trang thông tin điện tử cấp xã; 

Xét đề nghị của Công chức VH-XH phụ trách VH-TT xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử 

của xã Quang Thuận, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Nông Văn Bình, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban; 

2. Ông Lộc Hữu Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng ban Thường trực; 

3. Mời ông Lâm Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND, Trưởng ban 

Tuyên giáo Đảng ủy xã - Phó Trưởng ban; 

4. Mời bà Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch MTTQ xã - Ủy viên; 

5. Ông Nông Văn Duyệt, Công chức VH-XH xã - Ủy viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Công chức VP-TK - Ủy viên; 

7. Ông Lưu Đình Đức, Công chức VP-TK - Ủy viên; 

8. Ông Lưu Kế Lương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

9. Ông Nông Văn Hiển, Người làm công tác Đài truyền thanh xã - Ủy viên.  

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

1. Ban biên tập là Bộ phận giúp lãnh đạo UBND xã 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 xã 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 xã 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 xã, 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 của xã. 

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

lượng, hiệu quảhoạt động của Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh xã. Định 

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

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

1. Tham mưu cho UBND xã 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 VH-XH phụ trách VH-TT xã đảm nhiệm. 

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

hàng năm và các nguồn hợp pháp khác. 

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức TC-KT, Công chức 

VH-XH phụ trách VH-TT xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4; 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCTUBND xã; 

- MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã. 

Gửi bản giấy: 

- Các Trưởng thôn; 

- Lưu: VP, VH-TT xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bình 
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