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Cổng/Trang thông tin điện tử của 

các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã  

  
              Cẩm Thủy, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

 

`  Kính gửi:   

      - UBND các xã, thị trấn; 

      - Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

      - Các doanh nghiệp Viễn thông, CNTT. 

 

Thực hiện công văn số Số 1125/STTTT-CNTT ngày 26/06/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc khắc phục những tồn tại của Cổng/Trang thông 

tin điện tử của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.   

 Hiện nay hầu hết các cơ quan trong huyện có trang thông tin điện tử; có một 

Cổng Thông tin điện tử của huyện. 

 Tuy nhiên một số trang thông tin điện tử của các cơ quan, các xã, thị trấn 

hoạt động không thường xuyên, chưa phát huy tác dụng; cập nhật thông tin chưa kịp 

thời, chưa đầy đủ; số lượng tin bài ít, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành cập nhật 

chưa thường xuyên, hoặc cập nhật rất ít.  

 Trước tình hình trên,UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Khẩn trương rà soát, khắc phục những tồn tại nêu trên, bảo đảm công 

khai, minh bạch các nội dung thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP.  

 2. Cung cấp, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về Lịch làm việc của lãnh 

đạo cơ quan; thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền (bao gồm họ 

tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ); tạo banner đường link tới 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, niêm yết, công khai kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên trang thông tin điện tử 

 3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT-TT) để rà 

soát, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin 



điện tử của đơn vị, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong, sau Đại hội Đảng các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 4. Phối hợp với các đơn vị xây dựng trang thông tin điện tử cho đơn vị mình 

rà soát, cập nhật, nâng cấp, chính sửa đầy đủ các chức năng, theo đúng quy định tại 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; tổ chức tập huấn, hỗ trợ cập nhật thông tin, vận hành 

trang thông tin điện tử hiệu quả, thiết thực. 

 Đề nghị các đơn vị xây dựng trang thông tin điện tử cho các đơn vị hỗ trợ 

UBND cấp xã rà soát, cập nhật, nâng cấp, chính sửa đầy đủ các chức năng theo 

đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cập 

nhật thông tin, vận hành trang thông tin điện tử hiệu quả, thiết thực.  

 UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên: 

- Sở Thông tin và Truyền thông (Để B/c) 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
. 
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