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KẾ HOẠCH 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên  

Trang TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về 

nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử 

(TTĐT) của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2025, Sở Tư 

pháp ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên 

Trang TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi là “Trang TTĐT”) giai 

đoạn 2022-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đổi mới hoạt động cung cấp thông tin trên Trang TTĐT nhằm phục vụ 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. 

- Phát huy sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp, các 

tổ chức, cá nhân có liên quan vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện pháp 

luật; góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. 

- Đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp trong thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ của Sở Tư pháp. Tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực trên môi 

trường mạng trong tình hình mới. 

II. MỤC TIÊU 

- Công khai đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật, các thủ tục hành 

chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp trên Trang TTĐT. 

- Thiết lập kênh tương tác trực tuyến để tiếp nhận, phản hồi ý kiến, thông 

tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước 

thuộc phạm vi, lĩnh vực của Sở Tư pháp. 

III. NỘI DUNG 

1. Nâng cấp, đổi mới về công nghệ, kỹ thuật 

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống Trang TTĐT theo công nghệ thiết kế website 

đa nền tảng, có giao diện website thân thiện với người dùng và tương thích với 

hầu hết các thiết bị di động; tốc độ tải trang và hiển thị thông tin trên website rõ 

ràng, nhanh chóng. 
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- Đảm bảo việc kết nối, tích hợp giữa Trang TTĐT với nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) tuân thủ theo quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, 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 các cơ quan nhà nước các cấp. 

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

- Phối hợp cung cấp, khai thác thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ và thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 

- Thực hiện kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan quản lý nhà nước với 

người dân, doanh nghiệp trên Trang TTĐT để kịp thời xử lý, tiếp nhận, trả lời 

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

Tư pháp. 

3. Cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ người dân; hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp 

- Tuyên truyền việc triển khai các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

của cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt tăng cường thực hiện tuyên truyền về 

các chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến hoạt 

động đầu tư, kinh doanh; hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; việc thực hiện các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ; cung cấp 

thông tin thiết yêu phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

- Đăng tải và cập nhật kịp thời, chính xác các danh mục thủ tục hành 

chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Tư pháp trên Trang TTĐT; bảo đảm duy trì kết nối với Cổng dịch vụ công 

của tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp truy cập và sử dụng.  

- Thực hiện cập nhật công khai tình trạng tiếp nhận, giải quyết đối với 

100% hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết Sở Tư pháp. 

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

- Tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc công khai thông tin trên Trang 

TTĐT 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. 

- 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 về bảo 
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đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các quy định, hướng dẫn của Nhà 

nước về an toàn, an ninh thông tin. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Phổ biến & Theo dõi thi hành pháp luật 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện cung cấp 

thông tin, tuyên truyền trên Trang TTĐT của Sở Tư pháp; hướng dẫn việc truy 

cập Trang TTĐT để khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đề 

xuất trong việc nâng cấp Trang TTĐT đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ 

thuật, công nghệ và cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật; 

chủ động phối hợp với phòng nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông rà 

quét, khắc phục lỗ hổng bảo mật, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định về 

an toàn, an ninh thông tin của Trang TTĐT. 

- Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động  của Trang TTĐT; báo 

cáo về kết quả hoạt động cung cấp, công khai thông tin trên Trang TTĐT.  

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Thường xuyên thực hiện việc cung cấp thông tin; các TTHC, dịch vụ công 

trực tuyến thuộc lĩnh vực phòng, đơn vị mình đảm bảo chính xác, kịp thời để 

đăng tải trên Trang TTĐT. 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin của 

Trang TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2025./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- GĐ, phó GĐ (Ô. Lâm); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, PB&TDTHPL (U.17b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Vũ Thành Lâm 
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