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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ cộng tác viên Ban biên tập Bản tin Y tế  

và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2474 /QĐ-SYT ngày 20 /9/2020 của Sở Y tế về việc 

kiện toàn Ban biên tập Bản tin y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, Tổ 

thư ký giúp việc Ban biên tập Bản tin y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế;   

Theo đề nghị của Thư ký Ban biên tập Bản tin y tế và Trang thông tin điện 

tử của Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ Cộng tác viên Ban biên tập Bản tin Y tế và Trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế, gồm các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ cộng tác viên 

Tổ Cộng tác viên có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt, tổng hợp thông 

tin về các lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình cung cấp tin, bài cho Ban biên tập 

Bản tin Y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế để đăng tải, nhiệm vụ Tổ 

Cộng tác viên cụ thể như sau:  

1. Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ cộng tác viên 

- Kiểm tra, quản lý cộng tác viên của trong việc cung cấp tin, bài cho Ban 

biên tập Bản tin Y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, phản ánh kịp thời 

những hoạt động trong ngành y tế của tỉnh đảm bảo tính chính xác, thời sự. Tin, 

bài viết phải phong phú, đảm bảo chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung. Tổng 

hợp tin, bài từ cộng tác viên gửi Tổ thư ký giúp việc Ban biên tập Bản tin Y tế 

và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế để soát xét tin, bài trước khi trình Trưởng 

ban phê duyệt; 

- Thu thập, tổng hợp các thông tin theo yêu cầu của Ban biên tập Bản tin 

Y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (khi được thông báo); 
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- Có trách nhiệm báo cáo, phản hồi các thông tin nóng về Ban biên tập Bản 

tin Y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế. 

2. Nhiệm vụ của Cộng tác viên 

- Cộng tác viên có trách nhiệm gửi ít nhất 01 tin mỗi tuần, 01 bài mỗi 

tháng (bài viết kèm theo hình ảnh) cho Tổ trưởng Tổ cộng tác viên; 

- Cộng tác viên cung cấp tin, bài chịu trách nhiệm về mặt nội dung tin, bài 

do mình cung cấp (tác giả bài viết hoặc tổng hợp, trích nguồn, sưu tầm … phải 

được thể hiện rõ); 

- Tin, bài cung cấp phải đảm bảo tính thời sự, kịp thời. Tin, bài gửi cho 

Tổ trưởng Tổ cộng tác viên chậm nhất là 01 ngày (sau thời điểm diễn ra); nếu 

muộn hơn thời gian quy định, tin bài cung cấp có thể không được đăng tải hoặc 

chi trả nhuận bút (nếu có).  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở 

Y tế, Thành viên Ban biên tập Bản tin y tế và Trang thông tin điện tử của Sở Y 

tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:     
- Như điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Công đoàn Ngành;  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP (HVT).. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn  
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