ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số:

1527

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
A Lưới, ngày 30 tháng 10 năm 2019

/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện A Lưới
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông
tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa
bản tỉnh;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Trang thông
tin điện tử huyện A Lưới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định ban hành
trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan,
đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN, các cơ quan, đoàn thể huyện;
- Văn phòng HU và các Ban thuộc Huyện ủy;
- VP: LĐ , CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ
Hoạt động Trang thông tin điện tử huyện A Lưới
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1527 /QĐ-UBND
Ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện A Lưới)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về cách thức tổ chức, quản lý và hoạt động của
Trang thông tin điện tử huyện A Lưới.
2. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia vận hành, khai
thác, sử dụng dịch vụ của Trang thông tin điện tử huyện A Lưới.
Điều 2. Tổ chức quản lý Trang thông tin điện tử huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới là cơ quan chủ quản Trang thông tin điện tử huyện A
Lưới.
UBND huyện A Lưới giao Ban biên tập Trang thông tin điện tử (TTĐT)
huyện A Lưới chịu trách nhiệm quản lý nội dung Trang thông tin điện tử.
UBND huyện A Lưới giao Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan
thường trực Trang TTĐT huyện A Lưới. Các văn bản giao dịch của Trang TTĐT
huyện A Lưới được sử dụng con dấu của Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Điều 3. Vai trò của Trang thông tin điện tử huyện A Lưới
1. Trang TTĐT huyện A Lưới là phương tiện thông tin của UBND huyện A
Lưới được triển khai trên mạng Internet có tên miền truy cập:
https://www.aluoi.thuathienhue.gov.vn/, với mục đích cung cấp thông tin hoạt
động của HĐND, UBND, phục vụ công tác quản lý của UBND huyện và các thông
tin hoạt động của các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện.
2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật, chế độ chính
sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc UBND huyện.
3. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi
UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và
đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.
Chương II
CUNG CẤP THÔNG TIN
Điều 4. Thông tin trên trang TTĐT huyện A Lưới
Trang TTĐT huyện A Lưới gồm các thông tin chủ yếu sau:
1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống chính
quyền huyện A Lưới.
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2. Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; sự chỉ đạo,
điều hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; tình hình thực hiện chủ trương,
chính sách pháp luật tại các sở, ban, ngành, địa phương; tình hình phát triển kinh tế
- xã hội, an ninh – quốc phòng,...
3. Các quy định về trình tự thủ tục hành chính, các mẫu văn bản giao dịch
giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, công dân.
4. Hệ thông văn bản quy phạm pháp luật huyện.
5. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh, huyện cần
lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân theo quy định của Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.
6. Thông tin về chương trình cải cách hành chính, dịch vụ hành chính công
trực tuyến trên mạng để phục vụ người dân; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành
của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
7. Quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và nâng cao vị thế của
huyện trong và ngoài tỉnh.
8. Các thông tin khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
Điều 5. Nguyên tắc cung cấp thông tin
1. Thông tin cung cấp trên Trang TTĐT huyện A Lưới phải đúng với quan
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục
vụ kịp thời công tác quản lý của UBND huyện và nhu cầu khai thác thông tin của
tổ chức, cá nhân.
2. Thông tin cung cấp trên Trang TTĐT huyện A Lưới phải tuân thủ quy
định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý
thông tin trên internet.
Điều 6. Chế độ cung cấp, cập nhật, bảo mật thông tin
1. Nội dung thông tin (bài viết, ảnh, dữ liệu, tài liệu) đăng tải trên trang
TTĐT huyện A Lưới là thông tin chính thống, công khai và được cơ quan có thẩm
quyền duyệt. Người cung cấp thông tin hay cộng tác viên khi có bài viết gửi Ban
biên tập thì chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin của mình cung cấp.
Bài viết cung cấp cho Trang TTĐT được gửi về Ban biên tập bằng bản mềm
qua hộp thư điện tử: website.aluoi@thuathienhue.gov.vn
2. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn có trách nhiệm thường xuyên cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông
tin về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho Ban biên tập Trang
TTĐT huyện.
3. Đề nghị UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy và các ban của Đảng,
các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện cung cấp thông tin lên trang TTĐT huyện
A Lưới nhằm đảm bảo nội dung phong phú, thể hiện toàn diện các hoạt động của
cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trên địa bản huyện.
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4. Trang TTĐT huyện A Lưới được cập nhật thông tin hàng ngày. Thời gian
Ban biên tập phê duyệt bản tin, bài viết chậm nhất là 02 ngày tính từ ngày nhận
được (căn cứ theo ngày nhận trên hộp thư điện tử).
5. Các thành viên phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về chế
độ bảo mật của Trang TTĐT. Đối với các thông tin có quy định chế độ bảo mật:
phải tuân thủ theo quy định Nhà nước về chế độ thông tin bảo mật.
Điều 7. Chế độ xử lý thông tin phản hồi
1. Ban biên tập là đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi được bạn đọc gửi
đến bằng các hình thức qua mạng hoặc gửi trực tiếp; phân loại, xác định mục đích
yêu cầu và chuyển Lãnh đạo cơ quan để xử lý và trả lời bạn đọc; trong trường hợp
cần thiết có thể chuyển ý kiến của bạn đọc đến các đơn vị liên quan để trả lời trực
tiếp.
2. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban biên tập để trả lời
bạn đọc theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Chế độ nhuận bút, thù lao
Chế độ nhuận bút đối với tác giả là cộng tác viên có tin, bài được đăng lên
Trang TTĐT huyện A Lưới; chế độ thù lao đối với người thực hiện các công việc
liên quan như: thực hiện việc biên tập lại, sưu tầm tư liệu, duyệt tin …
Căn cứ kinh phí hoạt động cụ thể được giao trong dự toán hàng năm, các văn
bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Ban biên tập xây dựng định mức chi trả
nhuận bút, thù lao phù hợp theo mức độ phụ trách công việc và chất lượng tin, bài
được đăng.
Điều 9. Hỗ trợ quản bá thông tin, phát triển thương mại điện tử
Trang TTĐT huyện A Lưới có trách nhiệm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp các
doanh nghiệp, các tổ chức quản bá thông tin thương mại điện tử dưới hình thức các
logo quảng cáo, giới thiệu các doanh nghiệp, các sản phẩm điển hình của địa
phương,… Thông tin trước khi xuất bản phải được doanh nghiệp, tổ chức xác nhận
bằng văn bản và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trước pháp luật.
Chương III
ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CHO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Điều 10. Thành lập Ban biên tập
1. Ban biên tập Trang TTĐT huyện A Lưới (gọi tắt là Ban biên tập) là bộ
phận giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập
nhật thông tin do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, Trưởng Ban biên
tập là Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Trưởng Ban biên tập và các
thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban biên tập:
a) Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của Trang TTĐT huyện A Lưới.
b) Là đầu mối tiếp nhận các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ
đạo, điều hành của huyện ủy, HĐND và UBND huyện, các văn bản thông báo ý
kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.
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c) Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành cung cấp thông tin, tư liệu (trừ tài liệu
mật, tài liệu chưa được phổ biến rộng rãi) để đưa thông tin lên Trang TTĐT huyện
A Lưới.
d) Xây dựng quy định và quản lý hoạt động cung cấp thông tin của đội ngũ
cộng tác viên; thực hiện chế độ chi trả nhuận bút; đề xuất việc khen thưởng, xử lý
vi phạm, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên.
e) Báo cáo định kỳ các hoạt động của Ban biên tập với Chủ tịch UBND
huyện và kiến nghị các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động.
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.
Điều 11. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển
1. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển của Trang TTĐT huyện A Lưới
do ngân sách huyện bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm.
Ngoài ra, được sử dụng các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật,
nguồn viện trợ, hỗ trợ phát triển của các nhà tài trợ.
2. Hàng năm, cơ quan thường trực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan xây dựng dự toán kinh phí hoạt động và phát triển của Trang TTĐT trình Chủ
tịch UBND huyện xem xét, quyết định.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực
1. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện về phương hướng, nhiệm
vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động; đề xuất, áp dụng các phương pháp đổi mới
nâng cao chất lượng nội dung, hình thức; kinh phí duy trì và phát triển. Chịu trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về hoạt động chung của Trang TTĐT huyện A
Lưới.
2. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện thành lập, kiện toàn Ban biên tập, xây
dựng Quy chế hoạt động của Trang TTĐT.
3. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện về hoạt động của Ban biên tập, Trang
TTĐT huyện A Lưới và các đề xuất, kiến nghị.
4. Căn cứ kế hoạch hằng năm và các yêu cầu thực tế, tham mưu UBND
huyện trong việc xây dựng và phát triển hệ thống về mặt kỹ thuật, mỹ thuật phù
hợp với định hướng hoạt động.
5. Đề xuất cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn phù
hợp với định hướng phát triển về công nghệ của Trang TTĐT.
6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Quy chế này.
Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan
thường trực trong việc thực hiện Quy chế này; thống nhất đầu mối tổ chức cập
nhật, tổng hợp, xử lý thông tin tại đơn vị để cung cấp cho Ban biên tập Trang
TTĐT huyện A Lưới theo quy định; chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin do
mình cung cấp.
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Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Ban biên tập sẽ xem xét và đề nghị khen thưởng cho những cá nhân, tập
thể có thành tích xuất xắc trong xây dựng, quản lý và tham gia viết bài cho Trang
TTĐT huyện A Lưới.
2. Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm các nội dung của Quy chế này thì
Ban biên tập xem xét mức độ vi phạm để đề nghị có hình thức kỷ luật thích hợp
theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Điều khoản thi hành
Ban biên tập Trang TTĐT huyện A Lưới, Thủ trưởng các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức
có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá
nhân phản ánh về cơ quan thường trực Trang TTĐT huyện A Lưới để tổng hợp,
báo cáo UBND huyện xem xét, điều chỉnh./.
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