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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:             /KL-STTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Bắc Kạn, ngày        tháng  6 năm 2021  

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến  

trên Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 24/QĐ-STTTT ngày 01/4/2021 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của các cơ 

quan nhà nước. 

Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 13/5/2021, Đoàn Thanh tra của Sở Thông tin và 

Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị, địa phương: Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Bể, Chợ 

Đồn, Na Rì, Chợ Mới. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Trưởng Đoàn 

Thanh tra. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

- Cổng Thông tin điện tử (Cổng TTĐT) của các Sở và UBND cấp huyện 

được thiết lập và hoạt động từ những năm 2012, 2013 với nền tảng công nghệ so 

với thời điểm hiện nay cơ bản không còn phù hợp do tính bảo mật và tùy biến 

không cao, do đó một số đơn vị đã tiến hành nâng cấp và thiết lập trang/cổng 

TTĐT mới, cụ thể:  

+ Sở Tài chính nâng cấp năm 2020; 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cấp năm 2017; 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nâng cấp năm 2020; 

+ UBND huyện Ba Bể nâng cấp năm 2020;  

+ UBND huyện Na Rì nâng cấp năm 2020;  

Các đơn vị, địa phương còn lại chưa thực hiện nâng cấp và đang sử dụng 

Cổng TTĐT với công nghệ cũ. 

- Dữ liệu Cổng TTĐT của các đơn vị, địa phương: Sở Xây dựng; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện 

Chợ Đồn và UBND huyện Chợ Mới được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của 

tỉnh. Dữ liệu của các Cổng TTĐT còn lại được các đơn vị thuê nơi đặt dữ liệu máy 

chủ của các nhà mạng VNPT, Viettel… 
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   II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Việc chấp hành các quy định chung về tên miền, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

hỗ trợ người khuyết tật, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. 

1.1. Tên miền Cổng TTĐT: 

- Cổng TTĐT các đơn vị, địa phương: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Tài 

chính; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện: Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới đã 

đáp ứng tên miền theo quy định tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 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 (Nghị định số 43/2011/NĐ-CP). 

- Cổng TTĐT Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng tên miền là: 

http//backan.edu.vn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

37/2020/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện 

tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

- Cổng TTĐT của UBND huyện Ba Bể sử dụng tên miền là 

http://babe.gov.vn chưa đáp ứng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP. (Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Là tên miền cấp 4 

sử dụng tên đầy đủ của địa phương bằng tiếng Việt không dấu theo dạng: 

tenquanhuyen.tentinhthanh.gov.vn). 

 1.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật:  

 Cổng TTĐT của các đơn vị, địa phương được thanh tra đều đã áp dụng Bộ 

mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn 6909:2011 trong việc lưu trữ và trao 

đổi thông tin, dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử. 

 1.3. Về hỗ trợ người khuyết tật:  

 Cổng TTĐT của các đơn vị, địa phương đều chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chuẩn để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 

26/2020/TT-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

 1.4. Về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân:  

 Cổng TTĐT của các đơn vị, địa phương đã cập nhật 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 tại mục giới thiệu hoặc mục cơ cấu tổ chức.  

2. Việc chấp hành các quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến theo quy định tại chương 2 chương 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP... 

2.1. Thông tin chủ yếu: 

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, Cổng TTĐT của 

các cơ quan nhà nước phải có những mục thông tin sau: 
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+ Thông tin giới thiệu; 

+ Tin tức, sự kiện; 

+ Thông tin chỉ đạo, điều hành; 

+ Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, 

chính sách; 

+ Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; 

+ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý 

hành chính có liên quan; 

+ Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; 

+ Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; 

+ Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền;  

+ Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử.  

- Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều thiết lập các mục thông tin chủ yếu 

nhưng việc đặt tên mục còn chưa chính xác theo quy định hoặc thiếu mục thông tin 

hoặc thiết kế chia nhỏ các mục và đặt ở các vị trí khác nhau không gộp thành một 

mục thống nhất về nội dung nên người đọc khó theo dõi như: 

+ Mục Thông tin chỉ đạo, điều hành được đặt tên là: “Văn bản chỉ đạo điều 

hành”, “Văn bản điều hành”.  

+ Mục Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản 

lý hành chính có liên quan đặt tên là: “Văn bản - Công văn”, “Văn bản - Tài liệu” 

“Văn bản” hoặc chia nhỏ thành các mục “Văn bản sao lục”, “Văn bản quy phạm 

pháp luật”, “Văn bản của Sở”. 

+ Mục Tin tức, sự kiện được đặt tên thành “Tin tức” hoặc chia nhỏ thành các 

mục “Hoạt động của Đảng - Đoàn thể”; “Hoạt động HĐND - UBND”; “Hoạt động 

phường xã”. 

+ Mục Liên hệ: Có 02 đơn vị, địa phương chưa xây dựng mục này gồm: 

Cổng TTĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Na Rì. 

 + Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân để cung cấp các thông tin như: 

Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Cung 

cấp các thông tin và chức năng; toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn 

tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa 

chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý được một số đơn vị đặt 

tên thành: “Góp ý”, “Góp ý - Lấy ý kiến dự thảo”, “Hỏi đáp - Đóng góp ý kiến” 

hoặc tách riêng chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

về quy định hành chính” và mục “Xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” 

và đặt ngoài mục này. 

+ Cổng TTĐT của các sở chưa thiết lập mục này gồm: Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

+ Mục Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách chưa thiết lập gồm: Cổng TTĐT Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện Chợ Đồn; Chợ Mới; Ba Bể; Na Rì.  
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+ Mục Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử: Đã được các đơn vị, 

địa phương cập nhật tại chân trang chủ của cổng, ghi đầy đủ thông tin như cơ quan 

chủ quản, số giấy phép đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp đang còn hiệu lực, 

ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép, Người chịu trách nhiệm nội dung, địa chỉ, 

điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân. 

- Ngoài ra, Cổng TTĐT của các đơn vị đều thiết lập các mục thông tin khác 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

2.2. Cung cấp dữ liệu đặc tả:  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP thì Cổng 

TTĐT của cơ quan nhà nước phải cung cấp các dữ liệu đặc tả để hỗ trợ tìm kiếm, 

trao đổi và chia sẻ thông tin, bảo đảm khả năng liên kết, tích hợp với cổng thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước khác, đồng thời bảo đảm sự tương thích về công nghệ. 

Qua kiểm tra trên hệ thống thì Cổng TTĐT của tất cả các đơn vị, địa phương 

được thanh tra đều chưa đáp ứng chức năng này. 

2.3. Các chức năng hỗ trợ:  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định 

Cổng TTĐT phải có chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin cho phép tìm kiếm được 

đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm hiện có. Cung cấp đầy đủ, 

chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và 

cơ quan nhà nước khác. Cung cấp chức năng in ấn và lưu trữ cho mỗi tin, bài.  

Cổng TTĐT của các đơn vị, địa phương đã đáp ứng quy định gồm: UBND 

các huyện: Chợ Mới; Na Rì và các sở: Sở Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Cổng TTĐT của các địa phương chưa đáp ứng gồm: UBND các huyện Chợ 

Đồn và Na Rì. 

Cổng TTĐT của Sở Tài chính còn thiếu chức năng cung cấp đầy đủ, chính 

xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác. 

Cổng TTĐT của UBND huyện Ba Bể chưa cung cấp chức năng in ấn và lưu 

trữ cho mỗi tin, bài. 

Cổng TTĐT của các đơn vị chưa đáp ứng chức năng tra cứu, tìm kiếm thông 

tin cho phép tìm kiếm được đầy đủ và chính xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm 

hiện có gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.  

2.4. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin: 

- Các thông tin theo quy định cần phải được cập nhật thường xuyên trên 

cổng TTĐT đã được các đơn vị cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

đơn vị, địa phương thông tin chưa được điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi như: 

+ Cổng TTĐT UBND huyện Na Rì chưa cập nhật thông tin về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực 

thuộc; địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước. 

+ Cổng TTĐT UBND huyện Chợ Mới: Lịch công tác chưa cập nhật thường 

xuyên đường link mới. Mục Trao đổi - Hỏi đáp; Văn bản sao lục, Văn bản pháp 
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quy, Danh bạ Email, Bản đồ hành chính đã thay đổi link, hiện tại Cổng vẫn sử 

dụng đường link cũ không còn chức năng. 

+ Cổng TTĐT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Các Mục Trao đổi - 

Hỏi đáp, Văn bản mới, Văn bản pháp quy, văn bản sao lục vẫn còn sử dụng đường 

link cũ không còn giá trị. Mục Danh bạ thư điện tử của tỉnh hiện nay đã gỡ bỏ 

nhưng trên Cổng của Sở vẫn để link cũ. 

+ Cổng TTĐT UBND huyện Chợ Đồn: Chưa cập nhật thường xuyên, chính 

xác thông tin về bộ máy tổ chức như: Tên xã đã sáp nhập, các phòng, ban đơn vị 

trực thuộc sau khi đã cơ cấu lại; mục bản đồ địa chính sai đường link liên kết. 

- Đối với quy định về thời hạn cập nhật thông tin của các nội dung khác: Các 

đơn vị khó áp dụng trên thực tế do còn phụ thuộc vào việc đơn vị có nhân lực để 

cập nhật tin, bài, đồng thời việc gửi, nhận, duyệt tin bài cũng qua nhiều bước, 

nhiều thời gian, cũng như không có chế tài xử lý trong trường hợp cập nhật không 

đúng thời hạn. 

- Việc lưu trữ thông tin: Các thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT có 

thời gian lưu trữ lâu dài.   

2.5. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến: 

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định Cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có mục “Dịch vụ công trực tuyến” thông báo 

danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực 

hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo 

ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng. 

Các đơn vị đã xây dựng mục “Thủ tục hành chính” hoặc mục “Dịch vụ 

công” nhưng chưa đúng với tên gọi theo quy định như: Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Sở Xây dựng; UBND huyện Chợ Mới; UBND huyện Na Rì.  

Tuy nhiên, hiện nay thông tin về thủ tục hành chính và thông tin về dịch vụ 

công trực tuyến đã được UBND tỉnh thiết lập trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc 

Kạn, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật, các cơ quan có 

trang/cổng TTĐT chỉ cần tích hợp với đường link 

https://dichvucong.backan.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx liên kết đến Cổng 

TTĐT của đơn vị.  

3. Các điều kiện bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước theo quy định tại chương 4 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. 

3.1. Về nhân lực:  

Tất cả các đơn vị, địa phương được thanh tra đều đã thành lập Ban Biên 

tập để giúp việc cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý, biên 

tập, cập nhật thông tin để đảm bảo hoạt động của cổng thông tin điện tử, đồng thời 

ban hành Quy chế hoạt động của Cổng. 

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, còn một số đơn vị, địa phương chưa kịp 

thời kiện toàn Ban Biên tập khi có sự thay đổi về nhân sự của cơ quan, đơn vị 

https://dichvucong.backan.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
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(UBND huyện Chợ Đồn; Sở Xây dựng), ngoài ra Quyết định thành lập Ban Biên 

tập và Quy chế hoạt động của BBT cổng đã ban hành từ lâu, hiện các văn bản là 

căn cứ pháp lý để ban hành một số đã hết hiệu lực thi hành (Sở Văn hóa,Thể thao 

và Du lịch), do đó cần được thay thế, sửa đổi, bổ sung. 

+ Nhân lực xử lý dịch vụ công trực tuyến và nhân lực quản trị kỹ thuật: Các 

đơn vị đã bố trí nhân lực đủ điều kiện theo quy định. 

Về nhân lực quản trị kỹ thuật: Các đơn vị đã bố trí một công chức có trình 

độ chuyên môn về công nghệ thông tin để quản trị cổng. 

3.2. Về kinh phí:  

- Các cơ quan, địa phương đã bố trí kinh phí duy trì hoạt động và phát triển 

cổng thông tin điện tử hằng năm như:  

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Theo thuê dịch vụ. 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 20 triệu đồng. 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 10 triệu. 

+ UBND huyện Ba Bể: 40 triệu đồng. 

+ UBND huyện Chợ Đồn: 70 triệu đồng. 

+ UBND huyện Chợ Mới: 30 triệu đồng. 

+ UBND huyện Na Rì: 50 triệu đồng, năm 2021 được cấp 80 triệu. 

Mặc dù các đơn vị đã bố trí kinh phí và ban hành Quy chế chi trả nhuận 

bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với Ban Biên tập, tác giả, chủ sở 

hữu tác phẩm trên Cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên, do số kinh phí được cấp 

còn quá thấp nên các đơn vị không đủ chi trả hết các tin, bài đã đăng tải trên 

cổng TTĐT trong năm. 

- Các đơn vị chưa bố trí kinh phí để thực hiện chi trả thù lao, nhuận bút tin, 

bài đăng tải trên cổng do chưa bố trí được nguồn kinh phí như: Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Sở Y tế; Sở Xây dựng. 

4. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về Trang thông tin điện 

tử tổng hợp đối với các cơ quan đã được cấp Giấy phép thiết lập Trang thông 

tin điện tử tổng hợp theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị 

định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ. 

 Trong 10 đơn vị, địa phương được thanh tra, chỉ có 02 đơn vị hoạt động 

cung cấp thông tin tổng hợp là Cổng TTĐT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/3/2019 

và Cổng TTĐT Sở Xây dựng (Giấy phép số 03/GP-TTĐT ngày 04/5/2017 của Sở 

Thông tin và Truyền thông và Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung số 128/GP-TTĐT 

ngày 27/11/2020). Số lượng tin, bài tổng hợp được đăng trên Cổng không nhiều. 

Cổng TTĐT của các đơn vị còn lại không cung cấp thông tin tổng hợp. 

5. Việc cập nhật các thông tin phải công khai trên cổng thông tin điện 

tử, trang thông tin điện tử theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. 

Cổng TTĐT của tất cả các đơn vị, địa phương được thanh tra chưa xây dựng 

chuyên mục tiếp cận thông tin theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 
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13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ (Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin để 

đăng tải Danh mục thông tin phải được công khai, thông tin về đầu mối cung cấp 

thông tin cho công dân, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin qua mạng điện 

tử và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về tiếp cận thông 

tin; các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin; các hướng dẫn, tài liệu để hỗ trợ 

người yêu cầu cung cấp thông tin; địa chỉ truy cập để tải thông tin (nếu có).  

Đối với các thông tin cần phải công khai trên Cổng TTĐT theo quy định tại 

Điều 19 Luật tiếp cận thông tin như: Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế 

hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch 

ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công 

tác hằng năm của cơ quan nhà nước; 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; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; thông tin về 

danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học còn ít đơn vị cập nhật do phụ 

thuộc vào điều kiện thực tế của cơ quan. 

 6. Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.  

6.1. Kết quả đạt được:  

Cổng TTĐT của các đơn vị, địa phương cơ bản đã được các đơn vị, địa 

phương sử dụng trong hoạt động quản lý nhà nước, là phương tiện để cung cấp, 

trao đổi thông tin chính thức, công khai về các hoạt động của ngành, địa phương 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ trên môi trường mạng Internet. Cung cấp đầy đủ, 

chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, địa phương thực hiện nhiệm 

vụ chính trị tuyên truyền, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, các hoạt động, sự 

kiện thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Về kỹ thuật đa số các đơn vị, địa phương 

chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức năng theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. 

6.2. Tồn tại, hạn chế:  

Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được điều chỉnh theo quy 

định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 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, ngoài ra, đối với các cơ quan đề nghị cấp phép thiết lập trang 

TTĐT tổng hợp còn chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP) về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-

CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ (Nghị định số 27/2018/NĐ-CP) về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.  

Căn cứ theo các quy định hiện hành, Cổng TTĐT của các đơn vị, địa 

phương còn có một số tồn tại như sau: 
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- Các chức năng của cổng như hỗ trợ người khuyết tật, cung cấp dữ liệu đặc 

tả, chức năng hỗ trợ còn thiếu, chưa đáp ứng; 

- Việc thiết lập các mục thông tin chủ yếu chưa đầy đủ, thiếu mục thông tin, 

việc đặt tên mục chưa chính xác, chưa đầy đủ; 

- Các chuyên mục được chia nhỏ và đặt ở các vị trí khác nhau nên người đọc 

khó theo dõi, tìm kiếm thông tin; 

- Thông tin về tổ chức bộ máy, nhân sự khi có sự thay đổi chưa được cập 

nhật kịp thời; 

- Các chuyên mục thông tin (Trao đổi - Hỏi đáp; Văn bản mới; Văn bản 

pháp quy; văn bản sao lục; bản đồ địa chính) còn để đường link cũ không còn giá 

trị sử dụng;  

- Ban Biên tập Cổng TTĐT chưa được kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi 

về nhân sự; 

- Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung khi có 

văn bản mới ban hành (còn có đơn vị sử dụng Quy chế chi trả nhuận bút ban hành 

căn cứ theo văn bản đã hết hiệu lực pháp luật như Nghị định số 61/2002/NĐ-CP 

ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Quyết định số 

1983/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn); 

- Chưa thiết lập, xây dựng chuyên mục Tiếp cận thông tin theo quy định tại 

Điều 11 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP. 

6.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo kịp 

thời đến hoạt động của Cổng TTĐT, chưa bố trí được kinh phí để nâng cấp Cổng 

TTĐT phù hợp với công nghệ, chưa bố trí được kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao 

cho các tin, bài nhằm khuyến khích, động viên người cung cấp tin, bài.  

+ Chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt 

động của Trang/Cổng TTĐT như: Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; Thông tư số 09/2014/2014/TT-

BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tư 

số 09/2014/2014/TT-BTTTT) quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử 

dụng trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định 

về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động 

báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý. 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Công nghệ thông tin phát triển nhanh trong khi các đơn vị thiếu nhân lực 

và kinh phí để kịp thời nâng cấp, hoạt động. 

+ Các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của Cổng TTĐT như Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP đã ban hành từ lâu, khó áp dụng trên thực tế, không có 
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hướng dẫn cụ thể về việc bố trí mục thông tin trên giao diện của Cổng. Không có 

chế tài xử lý cụ thể đối với những quy định đã đặt ra. 

+ Thành viên Ban Biên tập là công chức kiêm nhiệm hầu hết chưa được đào 

tạo hoặc bồi dưỡng qua các lớp tập huấn nghiệp vụ về báo chí nên chất lượng tin, 

bài chưa cao. 

+ Công chức phụ trách quản trị kỹ thuật chưa được đào tạo chuyên sâu về 

nghiệp vụ quản trị website. 

+ Các đơn vị không bố trí được kinh phí để hoạt động hoặc chi trả nhuận 

bút, thù lao tương xứng để kịp thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức 

cung cấp tin, bài trên cổng. 

- Công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền chưa được thực hiện thường xuyên nhằm chấn chỉnh hoạt động của 

Cổng TTĐT. 

III. KẾT LUẬN 

Để hoạt động của Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đạt hiệu 

quả, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan được thanh tra cần thực 

hiện các nội dung sau đây: 

1. Trách nhiệm chung của các cơ quan được thanh tra. 

- Lãnh đạo đơn vị, địa phương cần kịp thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý hành chính nhà nước. Coi việc duy trì hoạt động của Cổng 

TTĐT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên nhằm cung cấp các thông 

tin kịp thời, đầy đủ, chính xác; 

- Rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Cổng TTĐT để 

kịp thời điều chỉnh lại các Mục, Chuyên mục thông tin chủ yếu cần thiết lập theo 

quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP để đảm bảo thông tin được 

cung cấp dễ tìm kiếm, tra cứu; 

- Hoàn thiện, bổ sung, hiệu chỉnh các chức năng chưa đáp ứng theo Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP; 

- Cổng TTĐT huyện Ba Bể phải thiết lập lại tên miền cho phù hợp với quy 

định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP;  

- Nâng cấp, cập nhật các phiên bản của công nghệ, dữ liệu, mã nguồn nhằm 

hạn chế các rủi ro bị tấn công, đánh cắp dữ liệu; 

- Thường xuyên, định kỳ sao lưu dữ liệu ra ổ lưu trữ ngoài không có kết nối 

Internet; 

- Bố trí kinh phí nhằm nâng cấp Cổng để đáp ứng với các chức năng, công 

nghệ hiện đại và chi trả thù lao, nhuận bút để kịp thời động viên, nâng cao chất 

lượng tin, bài; 

- Kiện toàn Ban Biên tập kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự, sửa, đổi, bổ 

sung hoặc thay thế Quy chế hoạt động của Cổng TTĐT, Quy chế chi trả nhuận bút, 

thù lao phù hợp với quy định hiện hành; 
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- Không tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí; chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung các thông tin được đăng tải, chia sẻ; 

-  Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin trên trang chủ của trang thông 

tin điện tử tổng hợp theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT (thông tin về 

tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, cơ quan chủ quản (nếu có), tên 

người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, số giấy 

phép còn hiệu lực, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép); 

- Thiết lập mục Thông tin phải công khai trên Cổng Thông tin điện tử và cập 

nhật các thông tin phải công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện 

tử theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. 

2. Trách nhiệm riêng của các cơ quan có Cổng TTĐT tổng hợp.  

Đối với Cổng Thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép (Sở Xây dựng và 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

- Nghiêm cấm việc tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí 

nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật về bản quyền, tự ý trích dẫn các tin, 

bài không xin phép; thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén, thêm bớt nội dung, hình ảnh 

trong bài viết, vi phạm Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP; vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-

BTTTT và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

- Có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn tin, bảo đảm chỉ lựa chọn thông tin từ 

các nguồn tin có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của xã hội, 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; tăng cường giám sát đối với 

thông tin tổng hợp từ các nguồn tin hay để xảy ra sai phạm. Rà soát, hoàn thiện 

quy trình quản lý thông tin, tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ 

và bố trí đội ngũ nhân sự quản lý thông tin có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù 

hợp với quy mô hoạt động, phạm vi cung cấp thông tin, có năng lực lựa chọn, kiểm 

tra nội dung tin, bài trước khi đăng tải, tự động phát hiện và loại bỏ ngay thông tin 

không còn tồn tại ở nguồn tin, những thông tin có nội dung vi phạm quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

- Chủ động cân đối tỷ lệ thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng 

hợp, bảo đảm thông tin tích cực là chủ đạo, thông tin tiêu cực, thông tin về mặt 

trái của xã hội chiếm tỷ lệ không lớn trong số tin, bài được đăng tải. Thận trọng 

khi dẫn lại nguồn tin từ các báo, tạp chí điện tử không thực hiện đúng tôn chỉ, 

mục đích, thường xuyên bị cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở, xử phạt. Tuân 

thủ quy định “gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin 

được trích dẫn gỡ bỏ thông tin nội dung đó” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 

Luật Báo chí năm 2016. 

- Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin trên trang chủ của trang thông 

tin điện tử tổng hợp theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT (thông tin về 
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tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử, cơ quan chủ quản (nếu có), tên 

người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, số giấy 

phép còn hiệu lực, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép). 

- Thời hạn hoàn thiện các nội dung trên được thực hiện xong trước ngày 

01/8/2021. 

- Niêm yết Kết luận thanh tra này tại trụ sở cơ quan trong thời gian ít nhất là 

15 ngày liên tục kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 

(nếu có): Không. 

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận:    
Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị được thanh tra (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra Bộ (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, Hồ sơ TTra. 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng TT-BC-XB.                                                                 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Tiến 
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