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Số:          /UBND-VHTT 

V/v phối hợp tổ chức tập huấn 

viết, biên tập tin, bài; vận hành, 

quản trị, cập nhật nội dung trên 

Trang TTĐT, hệ thống Đài 

truyền thanh cơ sở năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Kế hoạch số 342/KH-STTTT ngày 22/02/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về thực hiện tiêu chí số 8 (thông tin và truyền 

thông) và tiêu chí số 6 (truyền thông) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Công văn số 49/TTCNS-

CNNTS&ANM ngày 06/6/2022 của Trung tâm Công nghệ số - Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc vận hành thử nghiệm và bàn giao quyền quản trị trang 

TTĐT cho các xã. 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện 

về tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật 

nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 

2022. 

Ngày 23/02/2022, UBND huyện Đình Lập đã ban hành Công văn số Số 

252/UBND-VHTT về việc phối hợp tổ chức tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận 

hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang TTĐT, hệ thống Đài truyền thanh 

cơ sở năm 2022 đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tập 

huấn. Tuy nhiên, do tại thời điểm đó, diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên 

huyện đã thông báo hoãn tổ chức lớp tập huấn (Thông báo số 140/TB-UBND 

ngày 04/3/2022 về việc hoãn tổ chức tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, 

quản trị, cập nhật nội dung trên Trang TTĐT, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở 

năm 2022). Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử 

(TTĐT) các xã, thị trấn, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở. UBND huyện trân 

trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, cử Báo cáo viên tập huấn 

và cung cấp tài liệu hướng dẫn phục vụ cho buổi tập huấn tại huyện với nội 

dung, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Nội dung 

- Giới thiệu giao diện Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh, Trang TTĐT cấp 

huyện và Trang TTĐT thành phần cấp xã; cách thức quản trị, vận hành Trang 

TTĐT, Đài Truyền thanh xã. 

- Hướng dẫn cách thu thập thông tin; kỹ năng viết, biên tập tin, bài Trang 

TTĐT và Đài truyền thanh xã. Cách đăng tải các thông tin trên Trang TTĐT 

(hướng dẫn thực hành). 



2 

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc của học viên liên quan đến 

nội dung tập huấn. 

2. Thời gian, địa điểm  

 - Thời gian: Dự kiến 01 buổi, từ 8 giờ 00 ngày 30/6/2022 (thứ Năm).  

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

 3. Thành phần  

 - Báo cáo viên: Trung tâm Công nghệ số - Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chuyên viên phụ trách 

Trang TTĐT huyện. 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Chuyên viên phụ trách CNTT. 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Viên chức phụ 

trách đăng tải, cập nhật tin, bài trên Trang TTĐT; Viên chức thực hiện viết, biên 

tập tin, bài. 

- Các cộng tác viên viết, biên tập tin, bài để đăng tải lên Trang TTĐT 

huyện (các phòng chuyên môn, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp: mỗi đơn vị 01 người). 

- Lãnh đạo UBND xã phụ trách Trang TTĐT, Đài truyền thanh cấp xã; 

Công chức cấp xã chịu trách nhiệm quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử, 

Đài Truyền thanh xã; Công chức trong Ban Biên tập Trang TTĐT (mỗi xã ít 

nhất 02 người). 

4. Công tác chuẩn bị 

4.1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho trang 

thông tin điện tử, các văn bản liên quan và bàn giao quyền quản trị trang thông 

tin điện tử cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thành lập Ban biên tập; Quy chế hoạt 

động… để được hoạt động theo đúng quy định. 

- Nhận tài liệu tập huấn từ Trung tâm Công nghệ số, phối hợp với Văn 

phòng HĐND và UBND huyện in sao tài liệu, chuẩn bị hội trường cho buổi tập 

huấn. 

4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị Hội trường, 

các thiết bị kỹ thuật (maket, màn chiếu, máy chiếu, âm thanh…) phục vụ tập 

huấn. 
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- Cử chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin phối hợp với Phòng Văn 

hóa và Thông tin hướng dẫn chuyên môn về Trang TTĐT cho các học viên tại 

Hội nghị tập huấn. 

- Lập dự toán và thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí của Hội nghị 

tập huấn theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Chuẩn bị hội trường, maket hội nghị tập huấn.  

4.3 UBND xã, thị trấn trong danh sách tập huấn 

- Cử cán bộ công chức tham gia tập huấn đúng thành phần. 

- Thông báo cho học viên dự Hội nghị tập huấn mang theo máy tính xách 

tay để thực hành.  

- Chuẩn bị các đề xuất chỉnh sửa giao diện, các vướng mắc cần giải đáp, 

hỗ trợ… (nếu có) gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Công nghệ số 

để phối hợp xử lý trước, trong và sau hội nghị tập huấn. 

(Công văn này thay cho Giấy mời; gửi kèm theo Kế hoạch 74/KH-UBND 

ngày 21/02/2022 của UBND huyện Đình Lập) 

UBND huyện rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của Sở Thông 

tin và Truyền thông; yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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