
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số: 
V/v báo cáo kết quả cập nhật thông 

tin trên Cổng thông tin điện tử 

              Thanh Liêm, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam. 

 

Thực hiện 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; Công 

văn số 558/STTTT-TTBCXB ngày 11/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông 

về việc báo cáo kết quả cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử. 

Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm báo cáo kết quả tình hình cập nhật 

trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan tính đến ngày 15/6/2021 (có phụ lục chi 

tiết kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm kính gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 

 



PHỤ LỤC 

Kết quả cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm 

(Kèm theo Công văn số:      /UBND-VP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm) 

 

Stt Nội dung rà soát 
Hiện trạng việc cập nhật thông tin 

(thiếu thông tin gì phải ghi cụ thể) 
Ghi chú 

1 Thông tin giới thiệu   

1.1 
Thông tin giới thiệu chung gồm: Sơ đồ cơ cấu tổ chức; chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, ban, đơn vị 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Đến ngày 

31/5/2021 

1.2 

Thông tin về lãnh đạo của cơ quan: Họ và tên; ngày, tháng, năm 

sinh; quê quán; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; chức vụ; 

điện thoại; địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm  

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Đến ngày 

31/5/2021 

1.3 

Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan bao gồm: địa chỉ, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các 

thông tin 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Đến ngày 

31/5/2021 

1.4 

Thông tin chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công 

chức có thẩm quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện 

tử chính thức) 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Đến ngày 

31/5/2021 

2 Thông tin chỉ đạo điều hành 
Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 
 

2.1 
Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống 

nhất và chính thức ban hành bằng văn bản 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Từ ngày 

01/01/2021 đến 

31/5/2021 

2.2 
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Từ ngày 

01/01/2021 đến 

31/5/2021 

2.3 
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân theo quy định 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Từ ngày 

01/01/2021 đến 

31/5/2021 



2.4 Lịch làm việc của đơn vị 
Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Từ ngày 

01/01/2021 đến 

31/5/2021 

3 Thông tin tuyên truyền, phổ biến 
Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 
 

 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế 

độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của cơ quan 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Từ ngày 

01/01/2021 đến 

31/5/2021 

4 
Cập nhật thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin 

trong các năm 2004, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 

Ghi rõ đã cập 

nhật được những 

năm nào 

5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật   

 

Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành: Hình 

thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, 

ngày hiệu lực, trích yếu tệp văn bản cho phép tải về 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin từ 

năm 2014 đến năm 2021 

Ghi rõ đã cập 

nhật được những 

năm nào 

6 
Cập nhật thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm 

công 
 

Ghi rõ đã cập 

nhật được những 

năm nào 

6.1 Các dự án, hạng mục đầu tư  
Cập nhật từ năm 2014 đến năm 

2021 
 

6.2 

Mỗi dự án, hạng mục đầu tư phải có các thông tin gồm: Tên, mục 

tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại, thời gian thực hiện, kinh phí 

thực hiện, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng 

Cập nhật từ năm 2014 đến năm 

2021 
 

7 
Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa 

học, đề án, kế hoạch 
Đã cập nhật 2018, 2019, 2020 

Ghi rõ đã cập 

nhật được những 

năm nào 

7.1 

Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: tên, cấp quản lý, lĩnh 

vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện; số, ngày ban hành, trích yếu 

của đề án, kế hoạch 

Cập nhật năm 2018, 2019, 2020   

7.2 Kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề Cập nhật năm 2019, 2020, 2021 Ghi rõ đã cập 



án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt nhật được những 

năm nào 

8 
Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 

Đã cập nhật đầy đủ thông tin đến 

ngày 15/6/2021 

Từ ngày 

01/01/2021 đến 

31/5/2021 

9 
Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật 
Cập nhật năm 2019 đến 2021 

Ghi rõ đã cập 

nhật được những 

năm nào 

9.1 
Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính 

sách cần xin ý kiến 
Cập nhật năm 2019 đến 2021  

9.2 
Trả lời tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức cá nhân đối với các văn 

bản xin ý kiến 
Cập nhật năm 2019 đến 2021  

9.3 Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật Cập nhật năm 2019 đến 2021  

10 Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời trong Chuyên mục Hỏi - Đáp  

Từ ngày 01/01/2021 đến 

31/5/2021 đơn vị đã trả lời được 

9 câu hỏi. 

Từ ngày 

01/01/2021 đến 

31/5/2021 

11 
Thông tin về người phát ngôn của cơ quan: Họ tên, chức vụ, số 

điện thoại, địa chỉ email 

Công văn số: 896/UBND-VP 

ngày 21/10/2020; Công văn 

920/UBND-VP ngày 29/10/2021 

về việc cung cấp thông tin của 

người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của UBND 

huyện Thanh Liêm.  (Đã gửi cho 

Sở Thông tin và Truyền thông 

trên phần mềm Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành). 

Đến ngày 

31/5/2021 
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