
UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM VHTT-TDTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/TB-VHTT-TDTT Hướng Hoá, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Trung tâm VHTT-TDTT huyện Hướng Hóa  

tại phiên họp Ban biên tập WebSite   

 

Ngày 08/8/2022, Trung tâm VHTT-TDTT huyện Hướng Hóa tổ chức phiên họp 

Ban Biên tập WebSite. Tham gia phiên họp gồm có Ban Biên tập, Tổ Quản trị - Kỹ 

thuật WebSite. 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Công Sang báo cáo tình hình hoạt động, định 

hướng trong thời gian tới và ý kiến đóng góp của thành viên dự họp; Giám đốc Trung 

tâm VHTT-TDTT huyện kết luận như sau: 

1. Cơ bản đồng ý với nội dung đánh giá của Ban Biên tập và cần lưu ý thêm 

- Cần đánh giá, nhìn nhận môt cách khách quan những hạn chế, tồn tại để khắc 

phục (hoạt động trầm lắng, chất lượng các nội dung đăng tải có khi chưa đạt yêu cầu, 

chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về giám định, phản biện xã hội, Ban biên 

tập chưa gương mẫu, chịu khó để cống hiến cho sự phát triển WebSite). 

- Đồng ý kiện toàn Ban biên tập để nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ (ít người, tinh gọn nhưng đầy đủ, phát huy hiệu quả của Ban biên tập). Trong đó 

lưu ý: Kiện toàn, bổ sung thành viên Tổ Quản trị - Kỹ thuật và cấp quyền đăng tải. 

- Về phân công nhiệm vụ: Thư ký tham mưu để phân công cụ thể hơn; sau khi 

có thông báo phân công cần bắt tay ngay vào công việc; WebSite là điều kiện sống 

còn của đơn vị. 

- Kế toán: Tham mưu trình UBND huyện, Phòng TC-KH để quan tâm thêm 

nhuận bút, chế độ Quản trị - Kỹ thuật WebSite. 

- Giao đồng chí Luận tham mưu kiện toàn, bổ sung Ban Biên tập theo hướng tin 

gọn. 

2. Về phát thanh, truyền hình 

- Tiếp tục sắp xếp, ổn định đội ngũ làm công tác sản xuất nội dung các chương 

trình thời sự; đầu tư thời gian, tâm sức, trí tuệ; đề cao việc tự học, tự trau dồi, rèn 

luyện, không chủ quan, duy ý chí để sản xuất chương trình ngày càng chất lượng. 

- Tập trung mạnh công tác lãnh đạo lĩnh vực, thể hiện tốt việc “Nêu gương”, 

không buông lỏng; cần làm ngay việc: thể hiện năng lực, trình độ, bản lĩnh, quyết 

đoán với phương châm “Người đi tìm việc”; tránh trường hợp tự bằng lòng, tự hạ 

thấp tiêu chuẩn, chây ỳ, ỉ lại, nề hà, ngại khó, ngại khổ, vun vén cá nhân, lãng quên 

công việc tập thể. 

- Đón đầu khi áp dụng công nghệ mới; làm việc mang tính sáng tạo và chuyên 

nghiệp hơn. 

- Năm 2023 thực hiện xây dựng: 02 chương trình thời sự truyền hình/tuần và 02 

chương trình thời sự phát thanh bằng tiếng Bru-Vân Kiều/tháng. 

3. Về WebSite 

- Bắt đầu từ ngày 05/8/2022, Trưởng ban Biên tập kêu gọi tất cả thành viên tập 

trung tối đa ý thức, tinh thần trách nhiệm, đưa hết ý chí, khả năng, năng lực, trình độ, 

kiến thức, kỹ năng để thường xuyên, liên tục cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác; 
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quan tâm, nắn nót, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh làm cho WebSite ngày càng phong 

phú, đi đầu trong các phương tiện tuyên truyền. 

- Rèn luyện thái độ làm việc có khoa học, chính xác, không qua loa, đại khái. 

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi về Trung tâm VHTT-

TDTT, về huyện Hướng Hóa. 

- Giao Tổ Quản trị - Kỹ thuật chuẩn bị chu đáo các phương án tối ưu, các điều 

kiện để năm 2023 thực hiện nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử. 

- Về giao diện: Đã được cải tiến, chỉnh sửa một số mục;  

Cần lưu ý thêm: 

+ Khoảng trống bên dưới quá lớn, cần nghiên cứu cắt bớt một số mục không cần 

thiết (có thể bỏ phần liên kết; chuyển mục ảnh, video qua …). 

+ Bổ sung hộp lịch công tác đột xuất để hàng ngày đăng tải (hoăc sửa mục thông 

báo lại thành nội dung thông báo đột xuất và lịch đột xuất). 

+ Mục điểm báo sửa lại: Tin điểm báo theo nội dung quan trọng, nóng … 

- Tăng cường nội dung của các chuyên mục: Bài hát, Ảnh, Vi deo, Phần mềm 

ứng dụng, Học tập làm theo tâm gương Hồ Chí Minh …. 

- Baner cổ động, dòng chữ chạy trên cần phù hợp với sự kiện. 

- Về phần đăng tải: 

+ Ngoài những bài viết, tin tức của thành viên Ban Biên tập (theo chế độ khoán) 

thì phải đăng tải toàn bộ các nội dung mà Ban Biên tập đã sản xuất được (trung bình 

mỗi tuần: 35 tin, 06 phóng sự, bài viết). 

+ Ưu tiên đăng tải: Mục tin tức sự kiện huyện Hướng Hóa; tin tức sự kiện Trung 

tâm VHTT-TDTT; 

+ Đăng tải đúng mục, nội dung, tiêu đề tin bài cần ngắn gọn, cô đọng, đặc biệt là 

hệ thống thông tin nội bộ (thông báo, văn bản …. ). 

- Với yêu cầu liên tục cập nhật thông tin tuyên truyền, quảng bá, tập trung xây 

dựng WebSite. Đồng ý khoán số lượng tin, bài viết: Ngoài lãnh đạo phụ trách lĩnh 

vực và các phóng viên phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; yêu cầu thành viên Ban 

Biên tập ngoài các mục được phân công phụ trách thì phải có ít nhất 02 tin 

bài/người/tháng đăng tải mục Tin tức sự kiện Trung tâm VHTT-TDTT (các mục khác 

thì tùy ý). 

4. Phân công Ban Biên tập WebSite Trung tâm VHTT-TDTT 

4.1. Trưởng ban Biên tập, kiêm Tổ trưởng Tổ Quản tri - Kỹ thuật WebSite: 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tri - Giám đốc. 

- Quản lý, điều hành chung; phân công trách nhiệm chế độ làm việc của các Phó 

ban và thành viên Ban biên tập, thành viên Tổ Quản trị - Kỹ thuật WebSite. 

- Quản lý, kiểm duyệt cuối cùng việc cung cấp, sản xuất, xuất bản, sử dụng các 

chương trình thời sự phát thanh, thời sự truyền hình địa phương, phục vụ các hoạt 

động chính trị trên địa bàn huyện; triển khai các chương trình về tận các thôn, bản, 

các xã, thị trấn trong huyện. 

- Phê duyệt chế độ chi nhuận bút đối với phóng viên phát thanh truyền hình; chi 

thù lao đối với Ban biên tập, Tổ Quản tri - Kỹ thuật WebSite phù hợp với yêu cầu, 

nhiệm vụ; đảm bảo đúng quy định. 

4.2. Phó ban trực: Đồng chí Nguyễn Công Sang - Phó Giám đốc.  
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- Chủ trì tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm 

vụ lĩnh vực PT-TH; các đài truyền thanh các xã, thị trấn, bao gồm theo dõi, hướng 

dẫn hoạt động truyền thanh; xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên. 

- Tham gia thẩm định các tin, bài, phóng sự sử dụng trong các chương trình phát 

thanh, truyền hình và Website. 

- Chịu trách nhiệm về các mục đăng tải liên quan lĩnh vực PT-TH trên WebSite 

Trung tâm. 

- Tham gia viết tin, bài tại các mục gồm: Chi bộ; Cơ quan; Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tin tức sự kiện Trung tâm VHTT-

TDTT. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban biên 

tập. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban biên tập phân công. 

4.3. Phó ban: Đồng chí Lê Quốc Hải - Phó Giám đốc. 

- Tham mưu đề xuất và triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả trang 

thông tin điện tử Trung tâm. 

- Chịu trách nhiệm chung về tất cả các mục đăng tải trên WebSite Trung tâm. 

- Tham gia viết tin, bài vào các mục gồm: Chi bộ; Cơ quan; Đoàn thể; Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tin tức sự kiện Trung tâm 

VHTT-TDTT; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Biên 

tập. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Biên tập phân công. 

4.4. Thư ký: Đồng chí Trương Thị Huệ - Tổ trưởng Tổ PT-TH. 

- Tham gia Tổ Quản trị - Kỹ thuật, viết và đăng tải WebSite. 

- Tham gia thực hiện sản xuất, biên tập các tin, bài, phóng sự sử dụng trong các 

chương trình phát thanh, truyền hình, các mục trên WebSite Trung tâm gồm: Giới 

thiệu; Tin tức sự kiện huyện Hướng Hóa; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; Thông tin tuyên truyền; Tin tức sự kiện Trung tâm VHTT-

TDTT; Tổ chuyên môn thuộc lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình. 

- Thống kê, tổng hợp số lượng tin, bài, phóng sự của Ban biên tập hằng tháng. 

- Tham mưu tổ chức các cuộc họp định kỳ, 01lần/quý để Trưởng Ban biên tập 

đánh giá hoạt động của Ban biên tập, các chương trình phát thanh, truyền hình, 

Website thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. 

4.5. Thành viên: Đồng chí Nguyễn Chơn Luận - Tổ trưởng Tổ HC-TH. 

- Tham gia Tổ Quản trị - Kỹ thuật, viết và đăng tải WebSite. 

- Tham gia cung cấp thông tin các mục trên WebSite Trung tâm gồm: Thông 

báo; Văn bản; Lịch công tác. 

- Tham gia viết tin, bài các mục trên WebSite Trung tâm gồm: Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tin tức sự kiện Trung tâm VHTT-

TDTT; Tổ chuyên môn thuộc lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp. 

4.6. Thành viên: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân - Tổ trưởng Tổ VH-TDTT. 

- Tham gia Tổ Quản trị - Kỹ thuật, viết và đăng tải WebSite. 

- Tham gia viết tin, bài các mục trên WebSite gồm: Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tin tức sự kiện Trung tâm VHTT-TDTT; 

Tổ chuyên môn thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể dục thể thao. 

4.7. Thành viên: Đồng chí Phan Thị Bích Liên - Tổ phó Tổ PT-TH. 
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- Tham gia sản xuất, biên tập các tin, bài, phóng sự sử dụng trong các chương 

trình phát thanh, truyền hình, các mục trên WebSite Trung tâm gồm: Giới thiệu; Tin 

tức sự kiện huyện Hướng Hóa; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; Thông tin tuyên truyền; Tin tức sự kiện Trung tâm VHTT-TDTT; Tổ 

chuyên môn thuộc lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình. 

4.8. Thành viên: Đồng chí Phan Thị Ái Nữ - Kế toán. 

- Định kỳ hàng năm tham mưu dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của 

Ban biên tập các chương trình phát thanh, truyền hình, Website Trung tâm VHTT-

TDTT. 

- Tham mưu chế độ chi nhuận bút đối với phóng viên phát thanh truyền hình; 

chi thù lao đối với Ban biên tập, Tổ Quản trị - Kỹ thuật WebSite phù hợp với yêu 

cầu, nhiệm vụ; đảm bảo đúng quy định.  

4.9. Thành viên: Đồng chí Trần Bảo - Viên chức Tổ VH-TDTT. 

- Phụ trách kỹ thuật trang WebSite Trung tâm; chịu trách nhiệm cập nhật, đăng 

tải thông tin các mục trên WebSite Trung tâm gồm: Giới thiệu; Chi bộ; Cơ quan; 

Đoàn thể; Tổ Chuyên môn; Tư liệu; Điểm báo; Liên hệ; Tra cứu văn bản; Tài liệu 

tuyên truyền; Thư viện Hướng Hóa; Âm nhạc; Liên kết. 

4.10. Thành viên: Đồng chí Trần Khánh Hưng - Nhân viên.  

- Tham gia viết tin, bài, phóng sự sử dụng trong các chương trình phát thanh, 

truyền hình của Trung tâm. 

- Phụ trách đăng tải các mục trên WebSite Trung tâm gồm: Thông báo; Văn bản; 

Lịch công tác; Tin tức sự kiện huyện Hướng Hóa; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông tin tuyên truyền; Tin tức sự kiện Trung tâm 

VHTT-TDTT; Truyền hình Hướng Hóa; Phát thanh Hướng Hóa; Phóng sự; Phát 

thanh tiếng Bru - Vân Kiều; Facebook Trung tâm VHTT-TDTT. 

 

Trung tâm VHTT-TDTT huyện thông báo và yêu cầu cán bộ, viên chức nghiêm 

túc tổ chức thực hiện tốt. 

 
Nơi nhận: TUQ. GIÁM ĐỐC 
- Chi bộ, Trung tâm VHTT-TDTT huyện; 

- Ban Giám đốc Trung tâm VHTT-TDTT huyện; 

- Các Tổ Chuyện môn nghiệp vụ; 

- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG HC-TH 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Chơn Luận 

 


