
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN  ĐỨC

Số:         /BC-UBND

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

                An  Đức, ngày          tháng 3  năm 2023 

BÁO CÁO
Rà soát hoạt động 

Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 307/STTTT-TTBCXB, ngày 10/3/2023 của Sở 
TTTT về việc Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các Trang thông tin điện tử tổng 
hợp, mạng xã hội. Ủy ban nhân dân xã An Đức báo cáo kết quả rà soát, cụ thể như sau:

1. Đến thời điểm hiện tại UBND xã chưa nhận được giấy phép thiết lập 
trang thông tin điện tử tổng hợp;

2. Qua rà soát hoạt động của Trang thông tin điện tử của xã không vi phạm 
Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT, ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
TTTT như:

+ Không vi phạm về mẫu trình bày gây khó khăn trong việc nhận biết hoặc 
gây hiểu nhầm cho bạn đọc;

+ Tên các chuyên mục chủ yếu là phản ánh các hoạt động chính trị, văn hóa 
– xã hội và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, không sử dụng 
các từ ngữ có nội hàm rộng mang tính chất loại hình báo; cụ thể như: Bản tin 
hàng ngày, bản tin, bản tin truyền hình, tin hot, đời sống …

+ UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể thiết lập trang fanpage trên 
Facebook như (UBMTTQ, hội PN, ĐTN ..) nhằm tuyên truyền các hoạt động 
chính trị, phong trào của địa phương đẩy nhanh thông tin, rộng rãi đến nhân dân. 
Không trùng với tên gọi là báo, truyền hình dễ gây hiểu nhầm.

+ Địa phương không phát hành các tạp chí, tạp san…… gây hiểu nhầm.
Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã An Đức về việc rà soát hoạt 

động của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. 

Nơi nhận:
- Sở TT&TT;                  (Để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Duyên
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