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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Trang thông tin điện tử thị xã Duyên Hải năm 2021 và 
phương hướng hoạt động năm 2022 

  ________________________ 

   

Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh; 
 - Ủy ban nhân dân thị xã; 

 - Thành viên BBT Trang thông tin điện tử TXDH. 
  

 Qua một năm hoạt động, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị xã 
Duyên Hải xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau: 

1. TỔ CHỨC BỘ MÁY: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin được UBND thị xã giao quản lý Trang thông 

tin điện tử của thị xã Duyên Hải. 

- Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định kiện 

toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị xã, gồm 07 thành viên: Đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin làm Phó ban thường trực, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo được phân 
công làm phó trưởng ban và 01 công chức Phòng Văn hóa và Thông tin phụ 

trách đăng tin và các thành viên là lãnh đạo các ngành có liên quan. 

2. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG: 

Kinh phí chi Trang thông tin điện tử thị xã thực hiện theo Quyết định 

số:25/2016/QĐ-UBND, ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về 
việc ban hành quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin 

điện tử, tài liệu không kinh doanh và đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền 
thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Kinh phí được cấp đầu năm 2021 là 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng). 
Đến tháng 11 năm 2021 được bổ sung thêm 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) 

(do năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, nên các hoạt động đăng tin, bài, 
tuyên truyền trên Trang thông tin cũng thực hiện nhiều hơn). Tổng kinh phí 

được phân bổ trong năm là: 110.000.000 đồng. 

- Kinh phí đã sử dụng để chi trả nhuận bút tin, bài và thù lao Ban Biên tập 

đến quý IV là: 110.000.000đ. Trong đó: chi nhuận bút tin bài cho tác giả (quý I, 
II, III, IV) là: 73.343.000đ; chi trả thù lao Ban Biên tập (quý I, II, III, IV): 

36.657.000đ. 
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3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP: 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban biên 

tập đã xét duyệt, biên tập, đưa tin, bài lên Trang thông tin điện tử thị xã chủ yếu 
từ nguồn tin, bài của các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị hành 

chính nhà nước gửi đến; Nội dung tin, bài chủ yếu về các sự kiện diễn ra trên địa 
bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh – quốc 

phòng, thể dục – thể thao... Ban Biên tập đã chủ động phân công thành viên 
thẩm định, xét duyệt và thường xuyên trao đổi, cập nhật nội dung với các thành 

viên, nhằm tránh tình trạng sai sót hoặc có nội dung chưa phù hợp với chủ 
trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước khi đăng lên 
Trang thông tin điện tử. Nhìn chung, năm 2021 lượng tin, bài đăng tải tăng hơn 

so với năm 2020 là 61 tin, bài; về đăng tải văn bản chỉ đạo, các thông tin tuyên 
truyền, phổ biến chính sách pháp luật,.... nhiều hơn so với năm 2020. 

- Trong năm, Ban biên tập đã tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của 
Trang thông tin điện tử thành phần thị xã Duyên Hải và đã được Ủy ban nhân 

dân thị xã ra Quyết định ban hành (Quyết định số 3249/QĐ-UBND, ngày 
06/10/2021).  

4. KẾT QUẢ ĐĂNG TẢI, CẬP NHẬT THÔNG TIN: 

- Trong năm, Trang thông tin điện tử thị xã Duyên Hải đã tạo mới chuyên 

mục bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 – 2026; Chuyên mục Quy trình nội bộ Thủ tục hành chính và đăng các thủ 

tục thuộc các lĩnh vực của các phòng ban trực thuộc UBND thị xã.  

- Đăng tải: 285 tin, bài viết 1 và 554 văn bản các loại 2, đăng 02 quyết định 
công khai ngân sách3; 03 Báo cáo công bố công khai ngân sách4. Ngoài ra còn 

đăng 80 văn bản các thể loại khác. Chuyên mục phát thanh, video: đăng 03 câu 
chuyện truyền thanh tuyên truyền 5, 02 phóng sự 6.   

- Số lượt truy cập đến thời điểm báo cáo là: 1.357.737 lượt, tăng 990.207 
lượt so với năm 2020. 

5. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN: 
                                                 
1 (tin nổi bật: 53, tin chính trị: 29, tin kinh tế: 12, tin VHXH: 29, tin du lịch: 06, tin nông thôn mới: 07, tin 

Covid: 45, tin khác: 104). 
2 (75 lịch làm việc, 87 văn bản PBGDPL, 15 thông tin CSPL, 24 thông tin tuyển dụng, 63 văn bản mới ban hành, 

182 văn bản chỉ đạo Covid, 89 thông tin tuyên truyền, 07 văn bản về quy hoạch kế hoạch, 04 văn bản công  k ha i  

danh mục dự án đầu tư công năm 20210). 
3 Quyết định 1362 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Duyên Hải; Quyết  đ ịnh  

số 452/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc công bố công khai dự toán 

ngân sách năm 2021 dự toán đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I quyết định tại kỳ họp lần thứ 16  
4 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý II năm 2021;  Báo cáo công 

khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý III năm 2021; Báo cáo công khai thuyết  minh  

tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2021 
5 (02 câu chuyện truyền thanh tuyên truyền thông điệp Gia đình nhân tháng hành động Quốc gia  phòng  ch ống  

BLGĐ và kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6; 01 Câu chuyện truyền thanh tuyên truyền Covid-19) 
6 Phóng sự: Long Toàn quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; phóng sự: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực 

tuyến bộ phận một cửa bưu điện Duyên Hải; 
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* Hạn chế, khó khăn của Ban biên tập: 

- Nội dung tin, bài chưa đa dạng, phong phú chủ yếu là các tin về hội, họp 

của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã và các ban, ngành,..; thiếu những tin, bài viết 
về nêu gương điển hình, người tốt việc tốt và tuyên truyền, giới thiệu về hình 

ảnh, du lịch của địa phương,.... Chất lượng bài viết còn hạn chế, chưa nổi bật. Số 
lượng cộng tác viên đưa tin, bài còn ít nhất là cộng tác viên ở các xã, phường. 

- Hiện Trang thông tin điện tử thị xã Duyên Hải chưa được đầu tư trang bị 
riêng máy tính để phục vụ việc đăng tin, bài (còn sử dụng chung máy văn thư 

của đơn vị) vì vậy chưa đảm bảo việc lưu trữ, bảo mật thông tin theo quy định; 
chưa được trang bị được máy in và máy scan phục vụ trong việc in, scan văn bản 
để đăng tải lên Trang thông tin. 

- Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin (Phó ban biên tập) chịu trách 
nhiệm duyệt tin, bài; công chức Phòng Văn hóa và Thông tin (thành viên BBT) 

phụ trách đăng tải tin, bài; do còn nhiều công việc chuyên môn nên thời gian tập 
trung cho đăng tin, bài lên Trang thông tin điện tử từng lúc chưa kịp thời.  

* Nguyên nhân hạn chế: 

- Đa số cộng tác viên gửi tin, bài cho Ban biên tập là cán bộ, công chức, 

viên chức nhà nước, chưa qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành về viết 
tin, bài. Do đó, nội dung đa phần chỉ mang tính cung cấp thông tin hoạt động. 

- Một số cộng tác viên viết bài chưa sâu, chưa sát nội dung nên Ban biên 
tập mất nhiều thời gian để kiểm duyệt và chỉnh sửa. 

- Các thành viên Ban biên tập là cán bộ, công chức của các phòng, ban vừa 
làm công tác chuyên môn, vừa kiêm nhiệm công tác biên tập nên việc xét duyệt, 
biên tập nội dung, cũng như đôn đốc các đơn vị cung cấp dữ liệu, thông tin cho 

Trang thông tin điện tử có lúc còn chậm. 

6. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2022: 

- Phát huy vai trò tập thể và trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Ban 
Biên tập; Củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử thị 

xã. 

- Khắc phục những hạn chế, khó khăn, thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình 

hình hoạt động của Trang thông tin; kịp thời tham mưu, đề xuất đổi mới nội 
dung, hình thức hoạt động đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin được đầy đủ, kịp 

thời.  

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tác giả viết tin, bài cho trang thông tin 

ngày một chất lượng, đa dạng và phong phú hơn.  

7. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

- Mở lớp tập huấn dành cho cộng tác viên, cán bộ phụ trách đăng tin, bài và 
cập nhật thông tin, giao diện trên Trang thông tin kịp thời khi có sự thay đổi.... 
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- Cần trang bị cho bộ phận đăng tin, bài 01 bộ máy tính, máy in và máy 
scan phục vụ cho công tác đăng tải, lưu trữ thông tin, dữ liệu của Trang thông 

tin điện tử thành phần thị xã Duyên Hải. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử thành phần 

thị xã Duyên Hải năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Biên tập./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Lưu: VP. 

                                                                         

TM. BAN BIÊN TẬP 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  
 
 

 
 

 
TRƯỞNG PHÒNG VH&TT 

Lê Thanh Mộng 
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