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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẬU LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v khẩn trương khắc phục những 

tồn tại của Trang thông tin điện tử  

các xã, thị trấn. 

           Hậu Lộc, ngày       tháng       năm 2022 

    

Kính gửi:  

  - Trung tâm CNTT – Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện 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 (Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP), trong thời gian qua, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc 

phối hợp ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ Website (trang 

thông tin điện tử) với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa.  

Tuy nhiên đến nay trang thông tin điện tử các xã, thị trấn huyện Hậu Lộc 

vẫn còn một số tồn tại sau:  

- Trên một số Trang thông tin điện tử, các xã, thị trấn chưa cung cấp, cập 

nhật thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, lịch công tác, thông tin về tình 

hình hoạt động của địa phương, tình hình cập nhật thông tin chưa kịp thời, chưa 

đầy đủ; số lượng tin bài ít, đơn điệu, cập nhật không thường xuyên. 

- Các chuyên mục thông tin cần được chú trọng cập nhật, công khai nhưng 

nhiều đơn vị chưa quan tâm như: Thông tin về Dự án, Đấu thầu, mua sắm công; 

Thông tin về thuế, phí; …Thông tin về lãnh đạo đơn vị, các thông tin liên hệ 

CBCC; lịch công tác của đơn vị...  

- Về hình thức: Giao diện trang TTĐT của một số đơn vị bố trí chưa hợp 

lý, tỷ lệ hình ảnh baner để kích cỡ lớn chiếm nhiều diện tích giao diện trang, sắp 

xếp hình ảnh baner và các mục chưa cân xứng màn hình… 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động các Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn 

vị theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, nhằm cung cấp đầy đủ, 

kịp thời các thông tin cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch 

UBND huyện Hậu Lộc đề nghị: 

1. Đề nghị Trung tâm CNTT - TT tỉnh Thanh Hóa phối hợp 

- Hỗ trợ hướng dẫn UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hậu Lộc 

thực hiện tốt việc duy trì, quản trị hệ thống, cập nhật thông tin, vận hành trang 

thông tin đảm bảo theo quy định. 
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- Ưu tiên duy trì trang TTĐT của các xã đang xây dựng về đích Nông thôn 

mới để cập nhật tin bài thường xuyên gồm: Xã Cầu Lộc, xã Đồng Lộc, xã Phong 

Lộc, xã Minh Lộc, xã Liên Lộc, xã Quang Lộc, xã Hoa Lộc, xã Phú Lộc. 

- UBND huyện giao phòng Văn hóa – Thông tin tham mưu chỉ đạo, đôn 

đốc các đơn vị và sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính về hợp đồng cung cấp dịch vụ 

lưu trữ Website với Trung tâm CNTT-TT tỉnh. 

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện 

- Khẩn trương rà soát, khắc phục những tồn tại nêu trên, bảo đảm công 

khai, minh bạch các nội dung thông tin theo quy định tại Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP và đảm bảo đạt tiêu chí Thông tin – truyền thông tại các tiểu 

mục liên quan đến trang TTĐT của đơn vị 

- Cung cấp, cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về Lịch làm việc của lãnh 

đạo cơ quan; thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền (bao gồm họ 

tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ); đăng tin bài thường 

xuyên, tần suất từ 02 – 04 tin/tuần, nhất là các xã đang xây dựng về đích NTM 

năm 2022. 

- Kiện toàn (nếu có sự thay đổi về nhân sự), phân công trách nhiệm, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin, tăng cường biên tập, 

đăng tải kịp thời thông tin các thông tin về hoạt động của địa phương, tuyên 

truyền về chuyển đổi số, tổng đài 1022 phòng chống covid-19… 

- Kịp thời chủ động đấu mối hỗ trợ trực tiếp liên hệ với Trung tâm Công 

nghệ Thông tin – Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn tạo lập, rà 

soát, cập nhật, nâng cấp, chính sửa đầy đủ các chức năng, cập nhật thông tin, đảm 

bảo an toàn thông tin vận hành trang thông tin điện tử hiệu quả, thiết thực. Nhất là 

các xã đã và đang về đích chương trình xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính về hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ 

Website với Trung tâm CNTT-TT tỉnh. (Thông tin cụ thể và nội dung thỏa thuận 

theo hợp đồng mẫu gửi kèm công văn). 

- Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên trước ngày 

15/10/2022 về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã theo dõi, giám sát, đánh giá hàng tháng 

về tình hình hoạt động của các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà 
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nước trong đó có trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Đây là một tiêu chí 

quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số, đánh giá năng lực chỉ đạo, điều 

hành của các đơn vị, là tiêu chí quan trọng trong đánh giá công nhận Nông thông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhận được công văn 

này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.  

Đơn vị nào không duy trì hoặc duy trì không thường xuyên, hình thức, Chủ 

tịch UBND đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và Trưởng 

Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện về kết quả thực hiện và tiến độ xây dựng đề nghị 

công nhận tiêu chí Thông tin – Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT;  (Để B/c) 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT,VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hà 
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