
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 01 năm 2023 
 

V/v rà soát nội dung không phù hợp 

trên trang thông tin điện tử (website) 

của cơ quan nhà nước (.gov.vn) 
 

 
 

 

 Kính gửi: - Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

   - Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 03/VP-VX ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc rà soát 

nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước (.gov.vn). 

Để triển khai rà soát nội dung không phù hợp trên trang thông tin điện tử 

(website) của cơ quan nhà nước (.gov.vn) trên địa bàn Thành phố và báo cáo kết 

quả đảm bảo nội dung, thời gian quy định; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu 

các đơn vị trên thực hiện một số nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; UBND các phường, xã 

- Chỉ đạo Ban biên tập trang thông tin điện tử trực thuộc tiến hành rà soát 

trang thông tin điện tử (website) thuộc phạm vi quản lý để phát hiện và xóa bỏ nội 

dung không phù hợp. 

- Nếu phát hiện tình trạng trang thông tin điện tử (website) bị cài cắm, đăng 

tải, chuyển hướng hoặc liên kết với nội dung không phù hợp tổ chức xử lý ngay 

hoặc báo cáo UBND Thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để đề nghị, 

phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý, ngăn chặn. 

- Báo cáo kết quả rà soát, xử lý về UBND Thành phố (qua phòng Văn hóa và 

Thông tin) trước ngày 09/01/2023. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Có trách nhiệm đôn đốc, phối 

hợp với các đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả rà 

soát, xử lý về Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng trước ngày 10/01/2023. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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