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Phụ lục 01 

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, CÔNG KHAI THÔNG TIN TRÊN CỔNG/TRANG TTĐT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /5/2022 của UBND tỉnh) 
 

Stt Nội dung Đơn vị thực hiện 

I 
Thông tin phải được công khai trên cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước theo 

Điều 19 của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 
 

1 

Văn bản quy phạm pháp luật gồm văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản 

quản lý hành chính liên quan: Nêu rõ hình thức, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban 

hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản tải về. Cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

2 
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận 

quốc tế mà Việt Nam là một bên 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

3 
Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy 

định hiện hành và bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

4 
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

5 
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

6 Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương Các sở, ban, ngành tỉnh 

7 

Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bao gồm tối thiểu 

các lĩnh vực: 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; danh 

sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con 

người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc 

biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan cung cấp 

thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh 

UBND các huyện, thành, thị cung cấp thông 

tin trên cổng/trang TTĐT của cấp huyện 



 

Stt Nội dung Đơn vị thực hiện 

8 

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm 

công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay: 

Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất. 

Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: 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 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

9 

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; tiểu sử tóm tắt và 

nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

10 

Thông tin về 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; tiểu sử tóm tắt và 

nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan cung cấp 

thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh 

UBND các huyện, thành, thị cung cấp thông 

tin trên cổng/trang TTĐT của cấp huyện 

11 Báo cáo tài chính năm: nội dung công khai báo cáo tài chính theo Điều 31 của Luật Kế toán 
Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

12 
Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý theo Điều 49 Luật Thống kê (trừ các thông 

tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

13 

Thông tin về danh mục bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian 

thực hiện và kết quả chương trình, đề tài khoa học sau khi đã được Hội đồng nghiệm thu 

khoa học thông qua 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

14 Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng 
Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

II Các thông tin phải cung cấp trên cổng/trang TTĐT theo quy định của pháp luật  

1 

Điều 9, 10, 11 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định về nguyên tắc, nội 

dung và hình thức công khai, minh bạch thông tin của cơ quan nhà nước trên cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 



 

Stt Nội dung Đơn vị thực hiện 

2 

Theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012: Đăng tải văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; Văn bản quy phạm pháp luật do 

cơ quan ban hành hoặc do cơ quan, tổ chức phối hợp ban hành; Các thủ tục hành chính liên 

quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; Dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

3 

Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: Đăng tải các văn bản thông báo lấy ý kiến nhân dân 

về kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn của địa phương. 

UBND các huyện, thành, thị 

4 

Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013: Đăng tải, cập nhật danh mục các nhiệm vụ 

Khoa học và Công nghệ; điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn và kết quả tuyển chọn các 

tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan cung cấp 

thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh 

UBND các huyện, thành, thị cung cấp thông 

tin trên cổng/trang TTĐT của cấp huyện 

5 

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công 

nghệ: Đăng tải, cập nhật các nhiệm vụ KHCN đang triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KHCN, thống kê KH&CN; đặt liên kết đến nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp 

của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

6 

Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013: Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà 

đầu tư, kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng và các thông tin khác có liên quan đối 

với các dự án thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành, thị 

 



 

Phụ lục 02 

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CỦA MỘT SỐ SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN 

CHO CỔNG TTĐT TỈNH ĐẢM BẢO KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CỔNG/TRANG TTĐT 

CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh) 
 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

cung cấp thông tin 

Thời hạn 

cung cấp thông tin 

1  

Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đã được 

chính thức ban hành bằng văn bản (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); ý kiến xử lý, 

phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử 

phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp; lịch làm việc và lịch tiếp công dân 

Văn phòng UBND tỉnh Thường xuyên, liên tục 

2  
Công văn, quyết định cá biệt của Chủ tịch UBND tỉnh (không thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước); báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm về tình hình kinh tế - xã hội, chương trình 

công tác của UBND tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh 

Không quá 02 ngày làm 

việc kể từ khi văn bản 

được ban hành 

3  
Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách do UBND tỉnh ban hành 

cần xin ý kiến đóng góp 
Văn phòng UBND tỉnh Thường xuyên, liên tục 

4  Các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 
Văn phòng HĐND tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh 

Không quá 02 ngày làm 

việc kể từ khi văn bản 

được ban hành 

5  Các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh  

Không quá 02 ngày làm 

việc kể từ khi văn bản 

được ban hành 

6  
Các thông tin khác được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận theo đề nghị của Ban biên tập 

Cổng TTĐT tỉnh 
Văn phòng UBND tỉnh Theo văn bản 

7  
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của tỉnh; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm 

của các thành viên UBND tỉnh 
Sở Nội vụ 

Khi có sự thay đổi thông 

tin, phải cập nhật lại 

trong thời gian không 

quá 05 ngày làm việc 



 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

cung cấp thông tin 

Thời hạn 

cung cấp thông tin 

8  
Cung cấp file ảnh Bản đồ địa giới hành chính đến cấp xã (kèm theo diện tích tự nhiên từng 

xã) 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Không quá 15 ngày làm 

việc; cập nhật khi có sự 

thay đổi 

9  

Cung cấp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác 

tài nguyên tài nguyên thiên nhiên; quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; danh sách, 

thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người 

và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ khi quy 

hoạch, kế hoạch được 

phê duyệt 

10  
Các thông tin về điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển và đặc điểm kinh tế - xã hội của 

tỉnh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Cập nhật khi có sự điều 

chỉnh 

11  

Cung cấp các thông tin: 

Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chính sách ưu đãi đầu 

tư, cơ hội đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư 

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu gồm: danh sách các dự án đang chuẩn bị 

đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất; mỗi dự án cần có thông tin gồm: 

tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí 

dự án (tổng mức và nguồn), tình trạng dự án 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ khi chiến 

lược, quy hoạch hoặc dự 

án, hạng mục đầu tư, đấu 

thầu được phê duyệt 

12  
Danh sách các doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp mới đăng ký, doanh nghiệp đang hoạt 

động, doanh nghiệp đã giải thể 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thường xuyên, cập nhật 

13  
Cung cấp các số liệu tổng thể và chi tiết về phê duyệt dự toán, quyết toán ngân sách nhà 

nước hằng năm 
Sở Tài chính 

Không quá 03 ngày làm 

việc sau khi có Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 

14  

Cung cấp thông tin về các dự án mua sắm công gồm: danh sách các dự án đang chuẩn bị 

đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất; mỗi dự án cần có thông tin gồm: 

tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí 

dự án (tổng mức và nguồn), tình trạng dự án 

Sở Tài chính 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ khi dự án, 

hạng mục đầu tư, đấu 

thầu được phê duyệt 



 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

cung cấp thông tin 

Thời hạn 

cung cấp thông tin 

15  
Cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, gồm: báo cáo thuyết 

minh và đồ án quy hoạch 
Sở Xây dựng 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ khi quy hoạch 

được phê duyệt 

16  

Cung cấp các thông tin về chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý, gồm: Danh mục các chương trình, đề tài khoa 

học gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện, tổng kinh 

phí 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Không quá 20 ngày làm 

việc kể từ khi chương 

trình, đề tài được phê 

duyệt 

Cung cấp thông tin về Kết quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ sau khi 

được Hội đồng nghiệm thu khoa học công nghệ thông qua, gồm: Tên nhiệm vụ; Tổ chức 

chủ trì nhiệm vụ, Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính, Mục tiêu của 

nhiệm vụ, Kết quả thực hiện (tóm tắt); Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc; Kinh phí 

thực hiện; Xếp loại 

Không quá 20 ngày làm 

việc kể từ khi nhiệm vụ 

KHCN được cấp GCN 

đăng ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ KHCN 

17  
Cung cấp các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, 

chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh 
Sở Tư pháp 

Không quá 15 ngày làm 

việc kể từ khi văn bản 

pháp luật, chính sách, 

chế độ được ban hành 

18  
Cung cấp các thông tin về điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh 

thắng; các tuyến, điểm du lịch; các lễ hội truyền thống, các làng nghề truyền thống 

Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
Thường xuyên, cập nhật 

19  Thông tin quy hoạch về các khu kinh tế, khu công nghiệp 
Ban Quản lý các Khu 

Công nghiệp tỉnh 
Thường xuyên, cập nhật 

20  Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, hướng dẫn các chính sách thuế Cục Thuế tỉnh Thường xuyên, cập nhật 



 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

cung cấp thông tin 

Thời hạn 

cung cấp thông tin 

21  
Cung cấp số liệu, thông tin thống kê, kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo 

quy định của Luật Thống kê 
Cục Thống kê tỉnh 

Không quá 10 ngày làm 

việc kể từ khi thông tin 

thông kê được cơ quan 

có thẩm quyền quyết 

định công bố 

22  Thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Kho bạc nhà nước tỉnh Thường xuyên, cập nhật 

23  
Các thông tin cần tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thuộc phạm vị quản lý nhà 

nước của ngành, địa phương, chủ trương chính sách cần lấy ý kiến nhân dân trên Cổng 

TTĐT tỉnh 

Các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, 

thành, thị 

Thường xuyên, cập nhật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 03 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CỔNG/TRANG 

TTĐT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh) 
 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn 

1 Nâng cấp, đổi mới công nghệ, kỹ thuật    

1.1 

Nghiên cứu, đề xuất nội dung nâng cấp, đổi mới công nghệ, kỹ thuật hệ 

thống cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước đảm bảo tăng khả 

năng tương tác qua Cổng TTĐT tỉnh và hệ thống cổng/trang TTĐT của 

các cơ quan nhà nước; bố cục, giao diện hợp lý, khoa học, có tính trực 

quan cao phục vụ người dân, doanh nghiệp trao đổi và tiếp cận thông tin 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh 

Năm 2022, 

2023 
Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, 

thành, thị chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện nội dung nâng cấp 

cổng/trang TTĐT của cơ quan, đơn vị 

1.2 

Đảm bảo hệ thống cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước được hỗ 

trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 phù hợp với lộ trình ứng dụng IPv6 

theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; xây dựng các giải pháp, 

thiết lập hệ thống bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thống cổng/trang 

TTĐT của các cơ quan nhà nước của tỉnh; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

băng thông để nâng cao tốc độ truy cập Cổng TTĐT tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh 

Thường xuyên Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, 

thành, thị chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện nội dung nâng cấp 

cổng/trang TTĐT của cơ quan, đơn vị 

1.3 

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu phù 

hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ để cung cấp trên cổng/trang 

TTĐT đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, khả năng 

liên kết, tích hợp, an toàn thông tin mạng theo quy định pháp luật 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh 

Hằng năm Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, 

thành, thị chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện nội dung nâng cấp 

cổng/trang TTĐT của cơ quan, đơn vị 

1.4 Hướng dẫn xử lý kỹ thuật, cách thức vận hành cổng/trang TTĐT 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Thường xuyên 



 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn 

2 Cung cấp, công khai thông tin theo quy định pháp luật    

2.1 

Rà soát, chuẩn hóa việc công khai, cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến trên hệ thống cổng/trang TTĐT phù hợp với các quy định 

pháp luật hiện hành 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung trên Cổng TTĐT tỉnh 

Năm 2022 Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện nội dung trên cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị 

2.2 

Ban hành danh mục thông tin công khai, cung cấp cho người dân doanh 

nghiệp trên cổng/trang TTĐT, có đường link chỉ dẫn đến các mục thông 

tin phục vụ người xem truy cập thuận tiện 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung trên Cổng TTĐT tỉnh 

Năm 2022 
Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện nội dung trên cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị 

2.3 

Thực hiện kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước với người 

dân, doanh nghiệp trên cổng/trang TTĐT để kịp thời tiếp nhận, trả lời 

những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan thuộc phạm vi quản lý 

của ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung trên Cổng TTĐT tỉnh 

Thường xuyên 
Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện nội dung trên cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị 

3 
Tăng cường cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ người dân, doanh 

nghiệp; tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư 
  

3.1 Thực hiện theo mục 2, 4 phần III của Kế hoạch 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung trên Cổng TTĐT tỉnh 

Thường xuyên Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện nội dung trên cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị 



 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn 

4 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến    

4.1 

Đăng tải, cập nhật chính xác, kịp thời bộ TTHC của tỉnh và danh mục 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng TTĐT tỉnh; duy 

trì kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng TTĐT tỉnh với Cổng dịch vụ 

công của tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp truy cập thuận tiện và 

cập nhật, công khai minh bạch tình trạng giải quyết TTHC của toàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Thường xuyên 

4.2 

Đăng tải, cập nhật chính xác, kịp thời bộ TTHC và danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 

đơn vị lên cổng/trang TTĐT; kết nối liên thông dữ liệu giữa cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị với Cổng dịch vụ công của tỉnh để hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp truy cập thuận tiện và cập nhật, công khai minh 

bạch tình trạng giải quyết TTHC của toàn tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Thường xuyên 

4.3 

Tiếp nhận đầy đủ các ý kiến, câu hỏi, yêu cầu của người dân, doanh 

nghiệp gửi đến cổng/trang TTĐT của cơ quan nhà nước; đảm bảo đăng 

tải kịp thời phản hồi của cơ quan, đơn vị đối với các vấn đề vướng mắc 

của người dân, doanh nghiệp 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội 

dung trên Cổng TTĐT tỉnh 
Thường xuyên 

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện nội dung trên cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị 

4.4 

Tiếp tục duy trì, nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm 

bảo hết năm 2025, 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến 

mức độ 4, tích hợp Chatbot (ứng dụng công nghệ AI - trợ lý ảo trả lời tự 

động) để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Thường xuyên 

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Một cửa điện tử của UBND cấp huyện 

và cấp xã để đảm bảo xử lý dịch vụ công trực tuyến tốt nhất 
UBND các huyện, thành, thị thực hiện Thường xuyên 



 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn 

5 Công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin    

5.1 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai thông tin trên cổng/trang 

TTĐT của các cơ quan nhà nước đảm bảo chính xác, đầy đủ, cập nhật, 

kịp thời, minh bạch, thuận lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin mạng, tiếp cận 

thông tin; góp phần phục vụ phát triển chính quyền điện tử hướng tới 

chính quyền số và đáp ứng yêu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng các 

các chỉ số của tỉnh về PCI, PAPI, SIPAS, Par Index 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện 

nội dung trên Cổng TTĐT tỉnh 

Thường xuyên Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị thực hiện nội dung trên cổng/trang 

TTĐT của cơ quan, đơn vị 

5.2 

Đảm bảo việc kết nối, tích hợp giữa cổng/trang TTĐT của các cơ quan 

nhà nước với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) tuân thủ 

theo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh và các quy định của Bộ Thông 

tin và Truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng kết nối, chia sẻ, tích 

hợp và đồng bộ thông tin, dữ liệu với Cổng TTĐT tỉnh, Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh và cổng/trang TTĐT của cơ quan nhà nước các cấp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Thường xuyên 

5.3 

Thiết lập hệ thống bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy 

định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, 

Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 

số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định, 

hướng dẫn của Nhà nước về an toàn, an ninh thông tin 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Thường xuyên 

5.4 

Xây dựng phần mềm tự động trích lọc, thống kê quá trình công khai, 

minh bạch hoá thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước trên 

cổng/trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, hỗ trợ quá trình giám sát, 

đánh giá và chấm điểm mức độ cung cấp thông tin của các cơ quan nhà 

nước và mức độ tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp qua 

cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Năm 2022, 

2023 



 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn 

5.5 

Kiểm tra công tác quản lý, vận hành, các điều kiện đảm bảo hoạt động, 

chất lượng cung cấp thông tin và việc chấp hành các quy định của pháp 

luật đối với hoạt động của cổng/trang TTĐT trên địa bàn tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Hằng năm 

Định kỳ hằng năm, tổ chức đánh giá, xếp loại và báo cáo UBND tỉnh về 

kết quả hoạt động cung cấp, công khai thông tin trên cổng/trang TTĐT 

của các cơ quan nhà nước 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hằng năm 

6 
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về cổng/trang TTĐT của các cơ 

quan nhà nước 
   

6.1 

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền tới người dân về hoạt động cung cấp thông tin của hệ thống 

cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước; hướng dẫn truy cập vào 

cổng/trang TTĐT của tỉnh và các cơ quan nhà nước để khai thác thông 

tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hằng năm 

6.2 
Tổ chức tuyên truyền thông để người dân, doanh truy cập, khai thác, sử 

dụng thường xuyên cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Hằng năm 

6.3 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong tổ chức Mặt trận, hội, 

đoàn thể các cấp và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích và khả năng truy 

cập, khai thác, sử dụng thông tin chính thống, thuận tiện trên hệ thống 

cổng/trang TTĐT của các cơ quan nhà nước trong tỉnh 

Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc; các tổ chức chính 

trị - xã hội 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Hằng năm 

7 Đảm bảo công tác duy trì, vận hành cổng/trang TTĐT    

7.1 

Các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trong dự 

toán ngân, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật 

Ngân sách Nhà nước 

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, 

thành, thị 
Hằng năm 

7.2 

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ thuật quản trị, vận hành 

và nghiệp vụ biên tập, xử lý, cung cấp thông tin trên cổng/trang TTĐT 

của các cơ quan nhà nước 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hằng năm 



 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn 

7.3 

Tổ chức Hội thi biên tập viên cổng/trang TTĐT nhằm tăng cường năng 

lực quản lý, kỹ năng biên tập, cung cấp thông tin trên cổng/trang TTĐT 

của cac cơ quan nhà nước theo quy định 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Năm 2023 

7.4 

Xây dựng các tài liệu điện tử bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng biên tập, 

cung cấp thông tin và kỹ thuật quản trị, đảm bảo an toàn an ninh mạng 

cho đội ngũ cán bộ vận hành cổng/trang TTĐT 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hằng năm 
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