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BÁO CÁO 

Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/7/2018 đến 30/6/2021) 

   

 Thực hiện văn bản số 4599/UBND-NC ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc báo cáo tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:   

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, 
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP  

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin 2016, Nghị 

định số 13/2018/NĐ-CP trên phần mềm tác nghiệp nội bộ I-Office, từ năm 2019 

trên TD-Office, Cổng/Trang thông tin điện tử; phổ biến nội dung Luật Tiếp cận 

thông tin 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tới cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan. Đồng thời, quán triệt các phòng chuyên 

môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng nội dung của Luật, Nghị định đến 

các đơn vị cơ sở.   

2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP theo thẩm quyền 

Nhằm triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin, ngay sau khi UBND 

tỉnh có Kế hoạch triển khai thi hành, Sở đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-

STTTT ngày 25/10/2016 về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; cập 

nhật thường xuyên các quy định mới có hiệu lực để nâng cao hiệu quả công tác 

thi hành Luật. 

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho 
người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị: Chưa có. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP 

1. Kết quả chung 

Về các thông tin được công khai, Sở đã công khai các thông tin liên quan 

đến Công tác tổ chức cán bộ, ngân sách, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ; công tác 

đấu thầu, dự án đầu tư công, sáng kiến, đề tài khoa học… Hình thức công khai 

được thực hiện là đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở, công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở cơ quan. Thời điểm công 

khai được thực hiện khi có thông tin phát sinh thuộc danh mục công khai. Các 

nội dung thông tin cần công khai được cập nhật đầy đủ, kịp thời; tin tức sự kiện 
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thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị được đăng tải phong phú, 

thường xuyên hàng ngày, hàng tuần.  

Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công dân được 

tiếp cận có điều kiện: Việc cung cấp thông tin của Sở chủ yếu cho các Phòng 

văn hóa thông tin cấp huyện, cấp xã; các thông tin cung cấp chủ yếu liên quan 

công tác quản lý nhà nước; số liệu công khai, hình thức cung cấp chủ yếu thông 

qua phần mềm điều hành Hồ sơ công việc kết nối đến cấp xã. Sở đã chủ động 

đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt công tác tiếp cận thông tin, 

thường xuyên nâng cấp, đảm bảo hoạt động của hệ thống điều hành Hồ sơ công 

việc, tăng cường hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Sở và ứng dụng Sở điện 

tử.  

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn vận hành Cổng thông tin 

điện tử của Sở đảm bảo cung cấp, minh bạch thông tin theo các quy định của 

pháp luật, trong đó có việc rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin được 

công khai. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của Sở đã đáp ứng tốt nhu cầu khai 

thác thông tin phục vụ điều hành, tác nghiệp của lãnh đạo, cán bộ công chức 

cũng như nhu cầu tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, nhân dân. Ban biên tập 

Cổng đã duy trì hiệu quả công tác quản trị; cập nhật tin, bài thường xuyên đảm 

bảo tính thời sự của sự kiện đưa lên Cổng. Các chuyên mục được cung cấp 

thông tin đầy đủ, bám sát thông tin mang tính thời sự trên địa bàn tỉnh để cung 

cấp thông tin kịp thời cho bạn đọc. Trong đó, chú trọng thiết lập các kênh, 

chuyên mục hỏi đáp, liên hệ để người có yêu cầu dễ dàng truy cập và đưa ra 

thông tin cần khai thác một cách nhanh chóng. Đây là một trong những phương 

thức hữu hiệu để người dân được chủ động và dễ dàng hơn trong việc tiếp cận 

thông tin mà không phải yêu cầu các cơ quan, tổ chức cung cấp. Hiện nay, Sở đã 

xây dựng hệ thống hỗ trợ đọc tin bài cho những người khiếm thị trên Cổng 

Thông tin điện tử. Song song đó, nắm bắt được nhu cầu và điều kiện của người 

dân sinh sống tại các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Sở đã xây dựng Đề án đưa thông tin về cơ sở, 

hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin và tiếp cận thông tin cho 38 xã biên giới, 

xã biên giới biển trên địa bàn tỉnh. 

Về việc bố trí đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ công tác tiếp cận 

thông tin, trong kỳ báo cáo Sở thông tin và Truyền thông chưa cử cán bộ đầu 

mối cung cấp thông tin, hiện việc cung cấp thông tin được thực hiện theo Quy 

chế phát ngôn; việc cung cấp thông tin về chuyên môn do Thủ trưởng cơ quan 

ủy quyền cho các phòng chuyên môn tùy theo từng nội dung công việc cụ thể. 

Hiện nay, Sở đang xây dựng Quy chế về cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách 

nhiệm của đơn vị theo Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 25/10/2016.  

Về chi phí tiếp cận thông tin, hiện Sở đang thực hiện chi tiếp cận thông tin 

trong nguồn chi thường xuyên của Sở hằng năm.Trong kỳ báo cáo, Sở không có 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến công tác tiếp cận thông tin. 

2. Kết quả cung cấp thông tin  

Trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: 
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+ Cung cấp các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành: Định kỳ hàng tháng. 

+ Các bản tin tuyên truyền định kỳ cho hệ thống thông tin cơ sở: Mỗi tuần 

ít nhất 01 đợt. 

+ Cung cấp thông tin theo yêu cầu người dân: Trong kỳ báo cáo không có. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP 

- Đánh giá chung: Việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin 2016, 

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đã được Sở quan tâm triển khai kịp thời và có 

hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đã được phổ biến đến từng cán 

bộ, công chức viên chức; các hệ thống kênh thông tin, các danh mục thông tin 

đã được Sở kịp thời bổ sung, thiết lập đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của 

Sở, đảm bảo phục vụ quyền tiếp cận thông tin của mọi người dân về thông tin 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.  

- Thuận lợi: Sở Thông tin và Truyền thông đã có sẵn hệ thống hạ tầng cung 

cấp thông tin tuyên truyền cho hệ thống Đài PTTH cấp huyện và thông tin cơ sở 

ở cấp xã. 

- Khó khăn, vướng mắc: Không. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị Chính phủ quy định chi tiết về mô hình cán bộ đầu mối, tiêu 

chuẩn, điều kiện của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin 

trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn cho cán 

bộ làm đầu mối cung cấp thông tin cho công dân theo quy định của Luật Tiếp 

cận Thông tin. 

Trên đây là báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình 03 năm 

triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, Ttra4. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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