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Số:         /BBT-PC Sầm Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Các thành viên Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Chủ tịch 

UBND thành phố Sầm Sơn về việc Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện 

tử thành phố Sầm Sơn; Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 02/02/2020 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập 

Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn; 

Để đảm bảo các điều kiện cho Cổng thông tin điện tử thành phố hoạt động 

thường xuyên và đạt hiệu quả, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập, cụ thể như sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh: Chánh Văn phòng HĐND & UBND 

thành phố - Trưởng Ban Biên tập:  

Phụ trách chung, đồng thời chịu trách nhiệm một số công việc cụ thể như 

sau: 

- Định hướng nội dung, phát triển của Cổng thông tin điện tử thành phố. 

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban biên tập và chịu trách nhiệm về 

toàn bộ hoạt động và nội dung thông tin của Cổng thông tin điện tử thành phố. 

- Kiểm duyệt các tin bài khi cần thiết. 

- Chủ tài khoản và phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Cổng thông 

tin điện tử thành phố.   

2. Bà Đàm Thị Thái: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Phó trưởng 

ban thường trực Ban biên tập:  

- Giúp Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban biên tập, kiểm duyệt các 

tin bài khi cần thiết. Thay mặt Trưởng Ban kiểm duyệt và quyết định các nội 

dung thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử. Khi Trưởng ban đi vắng 

hoặc ủy quyền, được trực tiếp điều hành các cuộc họp của Ban biên tập và ký 

một số văn bản của Ban biên tập. 

- Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, dự toán kinh phí 

hoạt động hằng năm, định mức nhuận bút cho mỗi tin, bài; đề xuất các chế độ, 

chính sách phục vụ công tác hoạt động Cổng thông tin điện tử và khen thưởng, kỷ 

luật cho các cá nhân, tập thể trong hoạt động của Cổng thông tin điện tử.  

3. Bà Cao Thị Ngân: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch thành phố - Phó trưởng Ban biên tập:  

- Giúp Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban biên tập, duyệt và biên 

tập toàn bộ các nội dung thông tin (tin, bài và ảnh thời sự) cập nhật trên phần 

trình duyệt.  



- Chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban biên tập phối hợp các cơ quan, đơn 

vị để thu thập thông tin (tin, ảnh) kịp thời, chính xác và hiệu quả nhằm phục vụ 

tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố Sầm Sơn trong tình 

hình mới. Đảm bảo tin tức được cập nhật thường xuyên, liên tục trên Cồng 

thông tin điện tử thành phố, phong phú, hấp dẫn. 

- Tổng hợp, kiểm duyệt tất cả các thông tin, bài viết, ảnh thời sự và cập 

nhập lên Cổng thông tin điện tử; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập về 

các nội dung thông tin được cập nhật lên Cổng thông tin điện tử. Chỉ đạo các 

thành viên thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của lãnh đạo thành phố. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm; dự toán kinh 

phí hoạt động kiêm nhiệm của Ban biên tập và định mức nhuận bút cho mỗi tin, 

bài. 

4. Ông Lữ Trọng Văn: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành 

phố – Thành viên Ban biên tập:  

- Chịu trách nhiệm quản trị, vận hành, duy trì hoạt động của Cổng thông 

tin điện tử thành phố thông suốt, an toàn, hiệu quả.  

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch duy trì, bảo dưỡng và nâng cấp hạ tầng, kỹ 

thuật, công nghệ để Cổng thông tin điện tử thành phố luôn hoạt động hiệu quả 

đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn cụ thể. 

- Tham mưu cho Trưởng Ban biên tập điều chỉnh, bổ sung các nội dung 

phù hợp với các quy định của pháp luật, không ngừng cải tiến, nâng cao giao 

diện, nội dung của Cổng thông tin điện tử thành phố. Thường xuyên cập nhập và 

thay đổi thông tin các danh mục, hình ảnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo thành phố, cung cấp các dịch vụ, dịch vụ hành chính công trực tuyến 

trên mạng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

- Đồng thời có trách nhiệm cùng với Ban biên tập thực hiện các nhiệm vụ 

hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố. 

5. Bà Trương Thị Xoan, bà Nguyễn Thị Thanh, bà Nguyễn Thị Hiền: 
Cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố 

– Thành viên Ban biên tập:  

- Chịu trách nhiệm khai thác, thu thập thông tin, viết tin, bài, đưa tin, ảnh, 

thời sự  phản ánh kịp thời các phong trào thi đua, công tác xây dựng Đảng, chính 

quyền, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và các sự 

kiện chính trị trên địa bàn thành phố.    

- Có nhiệm vụ chuyển tải nội dung tin, bài, ảnh đã được Phó trưởng ban 

biên tập phê duyệt lên trang tin Cổng thông tin điện tử thành phố, chịu trách 

nhiệm đảm bảo đăng tải nguồn thông tin trên Cổng thông tin điện tử được an 

toàn, đúng quy chế, quy định của Thành phố.  

- Thư ký, soạn tin, bài, ảnh thời sự để trình Phó trưởng ban biên tập ký 

duyệt, biên tập để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử. 

- Đồng thời có trách nhiệm cùng với Ban biên tập thực hiện các nhiệm vụ 

hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố. 



Ngoài ra, các thành viên Ban biên tập thường xuyên phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị để thu thập thông tin (tin, ảnh) kịp thời, chính xác và hiệu quả, 

phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, Chính quyền thành phố, 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân thành phố. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên 

tập Cổng thông tin điện tử thành phố để các đơn vị, cá nhân có liên quan được 

biết và thuận tiện trong phối hợp công việc./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (để b/c); 

- Các thành viên Ban biên tập; 

- Lưu VP. 

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 

 

 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nguyễn Thị Phương Thanh 
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