
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3702 /VP-THCB 

V/v báo cáo tình hình hoạt động Trang 
thông tin điện tử và trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2018 

 

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành trực thuộc; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Để thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 
13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 
trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan 
Nhà nước, Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn tại, Văn 
phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung 
sau: 

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử thành viên, 
trong đó có phân tích, đánh giá khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị (nếu có), 
gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh (Mẫu báo cáo được gửi kèm theo). 

2. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động của Hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, gửi Văn phòng 
UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018. 

3. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cung cấp thông tin trên Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của đơn vị, cập nhật đầy đủ, kịp thời 
các nội dung, thông tin còn thiếu tại các chuyên mục đã được thiết kế trên giao 
diện. 

Các cơ quan, đơn vị sau quan tâm hoàn thiện các chuyên mục:  

- Sở Tài chính: cập nhật đầy đủ thông tin tại chuyên mục Công khai ngân 
sách trên trang thông tin điện tử, công khai ngân sách địa phương theo yêu cầu 
của Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước đăng tải 
thông tin, gửi thông tin về Cổng TTĐT theo đúng quy định tại Nghị định 
81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về công bố thông tin của doanh 
nghiệp nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ biên tập, cập nhật thông tin trên 
Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp theo công văn 618/UBND-KGVX ngày 
07/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quản lý Cổng thông tin điện tử hỗ 
trợ doanh nghiệp tỉnh; Cập nhật đầy đủ thông tin các chuyên mục: Thông tin về 



dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công và chính sách ưu đãi, cơ hội 
đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư. 

- Sở Tài nguyên Môi trường: xây dựng chuyên mục cung cấp thông tin về 
Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và Quy 
hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải theo yêu cầu tại Điểm đ, Mục 1, Điều 10, 
Chương II, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: cung cấp thông tin đăng tải trên 
chuyên trang Du lịch của Cổng TTĐT, đảm bảo thông tin phong phú, hấp dẫn, 
giới thiệu đầy đủ các địa điểm và tiềm năng về du lịch Lạng Sơn cùng các thông 
tin liên quan đến Du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: xây dựng chuyên mục Thông tin về chương 
trình, đề tài khoa học trên trang TTĐT cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu 
tại Điều 11, Chương II, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của 
Chính phủ.  

 Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện ( đầu mối liên hệ: 
ông Bùi Đức Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, điện thoại: 
0205.3812959, di động: 0911836888)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch (b/c); 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng TH, KGVX; 
- Lưu: VT, THCB. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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