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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động trang thông tin điện tử năm 2021 

 

         

Thực hiện Công văn số 5284/VP-THCB ngày 04/12/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình hoạt động trang thông tin điện tử năm 2021. 

Thanh tra tỉnh báo cáo như sau: 

I. Công tác tổ chức và quản trị Trang thông tin điện tử 

1. Cơ quan chủ quản Trang thông tin điện tử (TTĐT): Thanh tra tỉnh Lạng 

Sơn 

2. Tên miền trang TTĐT: http://thanhtra.langson.gov.vn 

3. Cán bộ quản trị Trang TTĐT 

- Họ tên: - Phạm Hồng Nhung - Số điện thoại: 0983.479.884 

      - Đinh Thị Thúy - Số điện thoại : 0912.999.007 

      - Nguyễn Thị Phương Thảo - Số điện thoại : 0983.066.918 

- Đơn vị công tác: Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 

4. Ban Biên tập Trang TTĐT 

- Quyết định số 126/QĐ-TTr ngày 24/9/2021 của Thanh tra tỉnh về việc kiện 

toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 127/QĐ-TTr ngày 24/9/2021 của Thanh tra tỉnh về việc Ban 

hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao: Quyết định số 228/QĐ-TTr ngày 

29/12/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 

kinh phí của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lạng Sơn (Nội 

dung Quy chế đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm của Ban biên 

tập Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lạng Sơn và quy định chế độ, nội dung 

chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động của Trang thông tin điện tử). 

5. Tổng kinh phí bố trí cho hoạt động của Trang TTĐT 

http://thanhtra.langson.gov.vn/
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Kinh phí hoạt động Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh năm 2021 là 

40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). 

II. Tình hoạt động của Trang thông tin điện tử 

 1. Kết quả cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử và dịch vụ 

công trực tuyến (Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/12/2021) 

 

TT Mục thông tin Đánh giá 

1 Thông tin giới thiệu có công khai đầy đủ theo quy định:  

 - Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan. Có 

 

- Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao 

gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ 

thư điện tử chính thức. 

Có 

 

- Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử bao gồm: địa 

chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao 

dịch với tổ chức, cá nhân 

Có 

 

- Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; tóm lược quá trình 

hình thành và phát triển của cơ quan (Đối với các sở, ngành) 

Có 

 

- Tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến 

cấp phường, xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn 

hóa, di tích, danh thắng (Đối với các huyện, thành phố) 

 

2 Tin tức, sự kiện   Số lượng 

 
Tổng số tin tự biên tập đã đăng về hoạt động, các vấn đề liên 

quan thuộc phạm vi QLNN của cơ quan 

 71 (26 bài viết, 

45 bài sưu tầm) 

3 Thông tin chỉ đạo điều hành  Số lượng 

 
- Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được 

thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản 
23 

 
- Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân;  
0 

 
- Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực QLNN của cơ quan 
0 

 
- Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan (đăng tải theo tuần làm 

việc) 
0 
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4 
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện 

pháp luật, chế độ, chính sách   
Số lượng 

 

Số tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực 

hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực 

thuộc phạm vi QLNN của cơ quan 

39 

5 
Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển 
Số lượng 

a Đối với các sở, ban, ngành  

 
- Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực 
0 

b Đối với các huyện, thành phố  

 

 Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội: Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi 

vốn đầu tư; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai 

thác tài nguyên thiên nhiên; Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý 

chất thải 

 

6 
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm 

công 

 

Số lượng 

a 

Các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công trong năm 

(danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư, đang triển khai, đã hoàn 

thành) 

0 

b 

Thông tin dự án: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên 

môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình 

tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án 

0 

7 Văn bản quy phạm pháp luật  

 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn 

bản quản lý hành chính có liên quan 

Gồm 10 Văn 

bản chuyên 

ngành; 6 Văn 

bản hành chính 

8 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến  Số lượng 

a 

Có mục "Dịch vụ công trực tuyến" thông báo danh mục dịch vụ 

công trực tuyến, mức độ của các dịch vụ, phân loại theo ngành, 

lĩnh vực 

0 
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b Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3,4 0 

c Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 0 

 Hồ sơ tiếp nhận 0 

 Hồ sơ đã giải quyết             0 

 Đúng hạn 0 

 Quá hạn 0 

9 Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân  Số lượng 

 
Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương 

chính sách cần xin ý kiến  
0 

10 Chức năng hỗ trợ trên Trang thông tin điện tử Số lượng 

a Số câu hỏi của tổ chức, cá nhân trên chuyên mục Hỏi - Đáp 0 

b Số câu trả lời của đơn vị được đăng tải 0 

b 

Có sơ đồ website thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các 

hạng mục thông tin của trang TTĐT; đảm bảo liên kết đúng tới 

các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng 

Có 

2. Đánh giá chung 

* Kết quả đạt được năm 2021 

Trong năm 2021 Thanh tra tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời hoạt động của 

Trang thông tin điện tử cơ quan đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định là cầu nối 

thông tin giữa cơ quan với các tổ chức và công dân.  

Chủ động, kịp thời ban hành các văn bản mới liên quan đến hoạt động của 

Trang thông tin điện tử; kịp thời đăng tải nội dung tin, bài lên Trang TTĐT; nội 

dung tin, bài đã phản ánh kịp thời và đầy đủ thông tin, chất lượng bài viết đã có sự 

chuyển biến rõ rệt. 

* Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Kinh phí đầu tư cho ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nói chung còn 

ít, một số bộ phận công chức kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng về ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

* Biện pháp khắc phục 

Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin; tiếp tục đầu tư 

mua sắp trang thiết bị cần thiết về ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo đầu tư 

đồng bộ, hiện đại. 
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* Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị cấp có thẩm quyền, xem xét bố trí kinh phí đảm bảo phục vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin, hoạt động Trang thông tin, tổ chức tập huấn về cải cách 

hành chính và ứng dung công nghệ thông tin để nâng cao trình độ, nhận thức của 

công chức về vai trò của công nghệ thông tin. 

III. Phương hướng hoạt động năm 2022 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, duy 

trì thực hiện đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. 

2. Tiếp tục nâng cấp Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, bổ sung 

những mục tin còn thiếu, xây dựng trang thông tin sinh động đảm bảo đầy đủ các 

mục thông tin trên Trang thông tin điện tử. 

3. Đa dạng hóa các thể loại tin, bài viết và kịp thời đăng tải tin, bài lên Trang 

TTĐT có chất lượng cao và theo đúng quy định. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Văn phòng; các Phòng NV; 

- Lưu: VT, PHN. 

 KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
 

 

 
 

 

Nguyễn Mai Loan 
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