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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin trên Cổng/Trang 

TTĐT của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện 9 tháng năm 2019 

 

Thực hiện Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND 

tỉnh về danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức rà soát Cổng/Trang TTĐT của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện 

trong 9 tháng đầu năm 2019, kết quả như sau: 

1. Ưu điểm 

- Các nội dung thông tin về giới thiệu được cập nhật đầy đủ; tin tức sự 

kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị được đăng tải phong 

phú, thường xuyên hàng ngày, hàng tuần. 

- Lịch công tác được kết nối liên thông với hệ thống quản lý điều hành 

của đơn vị, chỉ còn một số đơn vị đang cập nhật riêng biệt. 

- Cổng/Trang TTĐT của các đơn vị đã tích hợp, liên kết đầy đủ với các hệ 

thống thông tin của tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến, 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. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Các chuyên mục thông tin cần được chú trọng cập nhật, công khai nhằm 

nâng cao các chỉ số PCI, PAPI Index, PAR Index nhưng nhiều đơn vị chưa quan 

tâm như: Thông tin về Dự án - Đấu thầu - mua sắm công
(1)

, Thông tin về dự toán 

ngân sách nhà nước
(2)

, Thông tin về Quy hoạch, sử dụng Đất; Thông tin về thuế, 

phí; Thông tin về các loại Quỹ tại các huyện; Văn bản chỉ đạo điều hành được 

cập nhật chưa thường xuyên, thiếu kịp thời; Lịch công tác chưa được cập nhật 

tại một số đơn vị. 

- Nhiều hạng mục thông tin theo Báo cáo số 56/BC-STTTT ngày 

28/06/2019 của Sở TT&TT về việc báo cáo kết quả rà soát về mức độ cập nhật 

minh bạch thông tin trên Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp 

huyện 6 tháng năm 2019 chưa được quan tâm, thực hiện tại một số đơn vị
(3)

. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

(1): Sở Tài nguyên MT, Sở NN&PTNT, Sở KHCN, Sở Tư pháp, Huyện Hương  Khê, Huyện Can Lộc. 

(2): Sở TNMT, Sở  Khoa học CN, Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Thanh tra, Ban QLKKT, Nghi Xuân, Hương Khê, Can 

Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Huyện Kỳ Anh. 

(3): Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý KKT, Huyện Hương Khê, 

huyện Vũ Quang, huyện Thạch Hà. 
 



 

3. Kiến nghị, đề xuất 

 Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo rà soát và cập nhật đúng, đủ và kịp thời các chuyên mục thông 

tin lên Cổng/Trang TTĐT của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc (đặc biệt là 

trang thông tin của UBND cấp xã); kịp thời khắc phục, cập nhật thông tin còn 

thiếu trong 9 tháng đầu năm, bảo đảm công khai minh bạch các nội dung thông 

tin theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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