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THÔNG BÁO  

Danh sách Cộng tác viên Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của 

UBND huyện Văn Quan, về việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

Nhà nước năm 2018; Kế hoạch số 02/KH-BBT ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ban 

Biên tập Trang thông tin điện tử (TTĐT) huyện Văn Quan, về Hoạt động của 

Trang TTĐT huyện Văn Quan năm 2018. 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan thông báo danh sách 

Cộng tác viên Trang thông tin điện tử huyện như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Trong thời gian qua Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan hoạt động cơ 

bản đáp ứng được nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin của Nhân dân và doanh 

nghiệp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đang diễn 

ra trên địa bàn huyện. Tuy nhiên hoạt động của Trang TTĐT huyện Văn Quan hiệu 

quả chưa cao, còn một số hạn chế như: số lượng tin, bài, hình ảnh còn ít chưa 

phong phú, chưa đa dạng. Do đó chưa thu hút được sự quan tâm của Nhân dân và 

doanh nghiệp trong và ngoài huyện. 

Để nâng cao hiệu quả của Trang TTĐT huyện, Ban Biên tập Trang TTĐT đề 

nghị các Cộng tác viên Trang TTĐT huyện cung cấp tin, bài, ảnh, phóng sự, tác 

phẩm... phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, khoa 

học - công nghệ, các sự kiện n i bật về thời sự trong huyện, gương  Người tốt 

việc tốt”, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân 

tộc, địa phương, các hoạt động quảng bá về văn hóa, ẩm thực, du lịch, hình ảnh, 

truyền thống dân tộc, con người huyện Văn Quan. Cụ thể như sau: 

1. Cộng tác viên thuộc cơ quan, đơn vị huyện mỗi tháng cung cấp ít nhất 

01 tin, bài, ảnh, phóng sự... cung cấp các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn, cơ 

quan, đơn vị mình tham mưu, ban hành, các thông tin phải được công khai (Theo 

Luật Tiếp cận thông tin; Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của 

UBND huyện Văn Quan về việc Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công 

dân) gửi về Ban Biên tập Trang TTĐT huyện để đăng tải. 

2. Cộng tác viên thuộc UBND các xã, thị trấn mỗi quý cung cấp ít nhất 01 

tin, bài, ảnh... phản ánh các hoạt động, sự kiện n i bật, các tấm gương lao động, 

sản xuất của địa phương gửi về Ban biên tập Trang TTĐT để xem xét đăng tải. 

(Các tin, bài, ảnh...được đăng trên Trang TTĐT huyện có chế độ nhuận bút 

theo quy định) 

Các tin, bài, ảnh,... các văn bản, thông tin phải được công khai gửi về Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, cơ quan Thường thực Ban biên tập Trang TTĐT 



 2 

huyện Văn Quan qua eOffice hoặc qua email: trangttdtvq@langson.gov.vn ; 

trangttdt.vanquan.ls@gmail.com ; truy cập địa chỉ http://vanquan.langson.gov.vn/ 

để xem thông tin đăng tải; trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc liên hệ 

chuyên viên quản trị Trang TTĐT huyện Hoàng Đình Duật, điện thoại: 

0974.342.666. 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện thông báo danh sách Cộng tác 

viên Trang TTĐT huyện, đề nghị các Cộng tác viên, các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (B/c);  

- HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các thành viên Ban Biên tập; 

- Huyện Đoàn; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- CVP, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BBT. 

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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