
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

———— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
———————————— 

Số:          /UBND-VP            Hoài Nhơn, ngày       tháng      năm 2021 
V/v tăng cường viết tin, bài đăng 

trên trang thông tin điện tử 

UBND thị xã 

 

 

 
 

Kính gửi: Các cơ quan, ban, phòng thuộc UBND thị xã 

 

Thời gian qua, trang Thông tin điện tử của thị xã đã cung cấp kịp thời các 

thông tin về kinh tế xã hội, hoạt động chỉ đạo điểu hành của lãnh đạo thị xã. Tuy 

nhiên số lượng tin bài cỏn ít, nội dung chưa phong phú, thông tin chủ yếu lấy từ các 

cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thị xã. Để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Trang thông tin điện tử, cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt 
động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã đến các tầng lớp nhân nhân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, phòng của thị xã chỉ đạo cán bộ, công chức 

tăng cường viết tin, bài về hoạt động chuyên môn ngành, hoạt động của lãnh đạo thị 
xã liên quan đến lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách. Hằng tháng mỗi cơ 

quan phải có ít nhất 03 tin, bài gửi cho Tổ biên tập trang thông tin điện tử thị xã. Địa 

chỉ gửi tin, bài cho Tổ biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã : 

ubndthixahoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn  

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã theo dõi, tổng hợp, hàng tháng  

báo cáo tình hình thực hiện việc viết tin, bài của các cơ quan, ban phòng cho lãnh 

đạo UBND thị xã để kịp thời chỉ đạo. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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