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 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG 

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 

 

Số: 51/QĐ-HT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Ban quản trị, biên tập và điều hành hoạt động  

Trang thông tin điện tử (Website) trường THPT Ngô Sĩ Liên 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 

 

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên 

Internet; 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT 

ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

GD&ĐT Quy định về việc tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử và cổng thông tin 

điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ tình hình thực tế đơn vị, xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trường THPT Ngô Sĩ Liên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban quản trị và biên tập Trang thông tin điện tử (Website) 

của trường THPT Ngô Sĩ Liên gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.  

Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng ban phân công. 

Điều 2. Ban quản trị và biên tập Website có nhiệm vụ thu thập tài liệu, kiểm 

tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung thông tin, hình ảnh trên website của nhà 

trường. Thường xuyên cập nhật thông tin, bài và các văn bản chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, của Ngành nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của đơn 

vị, của cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục. 

Ban quản trị và biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chuyên 

môn, văn phòng và các cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

Lưu Văn Xuân 
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DANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ VÀ BIÊN TẬP, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE) 

 CỦA TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 

(Kèm theo quyết định số: 51/QĐ-HT ngày 25/9/2020 

 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Văn Lực PHT Trưởng ban 

2   Vũ Thị Dung GV Toán-Tin 
Phó trưởng ban 

TK -Quản trị mạng 

3 Ngô Thị Mai Chi BTĐ Thành viên 

4 Nguyễn Đăng Kỹ TTCM tổ Toán-Tin Thành viên 

5 Nguyễn Thu Hương TTCM tổ Lý-CN Thành viên 

6 Hà Thị Kiều Anh TTCM tổ XH Thành viên 

7 Lưu Ngọc Vinh TTCM tổ TD-QP Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hường TTCM tổ Văn Thành viên 

9 Nguyễn Thị Hiên TTCM tổ Hóa- Sinh Thành viên 

10 Lê Nguyên CTCĐ Thành viên 

11 Đỗ Thị Linh TT tổ Văn phòng Thành viên 

12 Hoàng Hữu Thành TTCM tổ Ngoại ngữ Thành viên 

(Danh sách này gồm 12 người) 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ, BIÊN TẬP 

WEBSITE TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 

(Kèm theo quyết định số: 51/QĐ-THPTNSL, ngày 25/9/2020 

 của Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên) 

 

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HT ngày 25/9/2020 của Hiệu trưởng trường THPT 

Ngô Sĩ Liên về việc thành lập Ban quản trị, biên tập trang thông tin điện tử (Website) 

của trường THPT Ngô Sĩ Liên; 

Trưởng Ban biên tập website phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban 

biên tập như sau: 

I. Điều hành hoạt động Ban biên tập 

1. Đồng chí Lê Văn Lực-PHT: Trưởng ban biên tập chịu trách nhiệm chung về 

hoạt động của Ban biên tập. Phê duyệt hoặc ủy quyền cho các thành viên duyệt nội 

dung thông tin cho đăng tải trên website. Định hướng nội dung và hình thức của 

Website, phát triển Website phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn. 

2. Đồng chí Vũ Thị Dung -Giáo viên: Phó trưởng Ban-TK biên tập tham gia 

chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của 

website. Giúp trưởng Ban điều hành các hoạt động của ban biên tập, thường trực theo 

sự phân công của Trưởng ban và được ủy quyền của Trưởng ban biên tập trong việc 

tiếp nhận, phê duyệt tin bài trước khi đưa lên website của nhà trường; thay mặt 

Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ của trưởng ban khi được phân công và chịu trách 

nhiệm duyệt tin, bài đăng tải các tin trên website.   

Định kỳ hàng tháng theo dõi, lập báo cáo, thống kê, tổng hợp tình hình đăng tải 

thông tin cho trưởng ban biên tập. Đề xuất từ chối đăng tin, bài không phù hợp với 

các quy định của nhà trường. Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến, xây dựng quy 

trình thu thập, biên tập, cập nhật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thông tin.  

II. Các thành viên ban biên tập. 

1. Đồng chí Ngô Thị Mai Chi: Thành viên phụ trách tin bài của Tổ chức đoàn 

thanh niên. 

2. Đồng chí Nguyễn Đăng Kỹ: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin hoạt 

động của chuyên môn Tổ Toán- Tin 

3. Đồng chí Nguyễn Thu Hương: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin hoạt 

động chuyên môn Tổ Vật lý- KTCN 

4. Đồng chí Hà Thị Kiều Anh: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin về 

hoạt động chuyên môn của Tổ Xã hội. 

5. Đồng chí Lưu Ngọc Vinh: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin về hoạt 

động chuyên môn của Tổ TD-QPAN 

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hường: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin về 

hoạt động chuyên môn của Tổ Ngữ văn 

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hiên: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin về hoạt 

động chuyên môn của Tổ Sinh- Hóa-KTNN 
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8. Đồng chí Hoàng Hữu Thành: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin về 

hoạt động chuyên môn của Tổ Ngoại ngữ 

9. Đồng chí Lê Nguyên: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin về hoạt động 

Ban chấp hành Công đoàn. 

10. Đồng chí Đỗ Thị Linh: Thành viên phụ trách cung cấp thông tin về hoạt 

động của tổ Văn phòng; thông tin về Tài chính, cơ sở vật chất của nhà trường. 

 III. Quy định về thông tin và việc gửi tin, bài đăng tải lên Website: 

 1.  Yêu cầu về thông tin đăng trên website của trường: 

Các thông tin khi đăng trên website của nhà trường phải đảm bảo: 

 -  Đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

 -  Không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc; 

 -  Không mang tính chất chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, phân biệt chủng 

tộc; 

 -  Không gây kích động đến bất kỳ đối tượng độc giả nào của website; 

 -  Không làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường; 

 -  Từ ngữ nên sử dụng là các từ ngữ phổ thông và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt 

có dấu rõ ràng. Thể thức văn bản trình bày thực hiện theo Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ (Phông chữ sử dụng là phông chữ Time New 

Roman, tiêu đề cỡ chữ 14, nội dung cỡ 13, bảng mã Unicode).  

 2. Những nội dung thông tin đăng trên Website: 

 Những thông tin đăng tải trên Website của nhà trường nhằm mục đích làm 

phong phú và lôi kéo độc giả đến với website. Nhà trường thực hiện chủ trương và 

khuyến khích đăng tải những nội dung thông tin liên quan sau: 

 - Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động 

giáo dục; 

 - Thông tin về hoạt động giáo dục đang diễn ra hàng ngày của nhà trường; 

 - Các hoạt động ngoại khóa của CBGV, HS; bài giảng, giáo án, chuyên đề, tài 

liệu học tập, những bài tập hay nhằm nâng cao chất lượng “Dạy và Học” của nhà 

trường; 

 - Những kinh nghiệm hay trong quá trình “Dạy và Học” ở bậc học Trung học 

phổ thông; 

 - Những thông tin hướng nghiệp; những hoạt động hướng về nhà trường; 

 3.  Quy định gửi tin, bài: 

 a) Đối với các tổ chuyên môn và Ban chấp hành đoàn trường: 

 - Tối thiểu 01 tin, bài/tháng 

 - Thời gian gửi: Chậm nhất ngày 30 hàng tháng. 

 - Địa chỉ nhận tin, bài: vtdung.c3nsl@bacgiang.edu.vn 

 b) Đối với CBGV và học sinh: 

 Nhà trường khuyến khích CBGV và học sinh gửi tin, bài lên Website nhà 

trường để Website thêm phong phú, thu hút độc giả ngày càng nhiều. 

 c) Đối với các tổ chức khác và cá nhân khác: 

mailto:vtdung.c3nsl@bacgiang.edu.vn
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 Sau mỗi hoạt động, các tổ chức và cá nhân khác có thể gửi bài đến địa chỉ 

vtdung.c3nsl@bacgiang.edu.vn để kiểm định và đăng tải. 

 4. Khuyến khích công điểm thi đua. 

 a)  Đối với các tổ CM: (Cộng điểm cho Tổ CM) 

 - Mỗi tin, bài được đăng tải: Cộng 10 điểm/tin, bài. 

 - Tin bài đột xuất, cập nhật và phản ánh những nội dung hay: Cộng 15 

điểm/tin, bài 

 b) Đối với CBGV và học sinh: (Cộng điểm cho cá nhân là CBGV, cộng điểm 

cho tập thể lớp đối với học sinh) 

 - Mỗi tin, bài được đăng tải: Cộng 5 điểm/tin, bài. 

 - Tin bài đột xuất, cập nhật và phản ánh những nội dung hay: Cộng 10 

điểm/tin, bài 

c) Đối với các tổ chức khác và cá nhân: (Cộng điểm cho tập thể và cá nhân) 

 - Mỗi tin, bài được đăng tải: Cộng 5 điểm/tin, bài. 

 - Tin bài đột xuất, cập nhật và phản ánh những nội dung hay: Cộng 10 

điểm/tin, bài./. 

 

 TM. BAN QUẢN TRỊ - BIÊN TẬP 

TRƯỞNG BAN 

 (Đã ký)  

 

 

 

Lê Văn Lực 
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