
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

 

Số:       /UBND-VP 

V/v tăng cường cung cấp thông tin   

đăng tải lên Cổng TTĐT huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Thanh Liêm, ngày       tháng      năm 2022 

 

                           

  

                  Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; 

                                  - Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện; 

                                  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1347/QĐ-UBND, ngày 6/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động hiện đại hóa hành chính và chuyển đổi số của cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cổng thông tin điện tử huyện Thanh 

Liêm – tỉnh Hà Nam, có địa chỉ: http://thanhliem.hanam.gov.vn từ khi hoạt động đã 

nhận được sự quan tâm phối hợp khá tốt của một số cơ quan, đơn vị trong việc 

cung cấp tin bài, các thông tin tình hình của huyện. Để Cổng thông tin điện tử 

huyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đề ra, trở thành kênh thông tin đa dạng, 

phong phú làm cầu nối trao đổi thông tin hai chiều giữa chính quyền và nhân dân, 

đảm bảo đưa tin tức, sự kiện kịp thời, chính xác phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của 

huyện và nhu cầu của người truy cập cũng như làm căn cứ chấm điểm chỉ số cải 

cách hành chính của huyện. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Các phòng, Ban chuyên môn cung cấp bổ sung kịp thời các nội dung thông 

tin còn thiếu (theo danh mục đính kèm) để kịp thời đăng tải lên cổng thông tin điện 

tử của huyện. 

2. Đề nghị các  phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể phối hợp, thường xuyên cung cấp các nội 

dung thông tin, văn bản, bài viết có tính chất tuyên truyền, phổ biến rộng rãi như 

các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị - xã hội, học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..., hàng tháng ít nhất có một tin 



bài gửi về cho cán bộ phụ trách quản trị mạng cập nhật đăng tải lên Cổng thông tin 

điện tử huyện (đồng chí Lại Văn Phúc – SĐT:0963900635). 

3. Đài Truyền thanh huyện cung cấp ít nhất 3 tin bài/tuần, ảnh các hội nghị, 

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, 

chính xác, kịp thời.  

4. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thường xuyên phối hợp, đôn đốc các 

đơn vị để đảm kịp thời có nội dung thông tin, văn bản, bài viết cập nhật lên cổng 

thông tin điện tử huyện. 

Đây là nội dung quan trọng, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 

 

 

  



Danh mục 

Cung cấp thông tin, văn bản, bài viết để đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện 

TT Kênh tin Cổng thông tin điện tử Đơn vị cung cấp Ghi chú 

I Giới thiệu     

1 Điều kiện tự nhiên 
Văn phòng CU&CQ; 

Chi cục thống kê 
  

2 Lịch sử, truyền thống văn hóa 

Phòng VH-TT 

Chưa có  

3 Di tích, lịch sử, danh thắng   

4 Bản đồ địa giới hành chính 
Phòng TN-MT; 

Phòng Nội vụ 
  

5 Tổ chức bộ máy Văn phòng CU&CQ   

6 Danh bạ thư điện tử 
Phòng VH-TT;  

Văn phòng 
  

II Thông tin     

1 Thông tin chỉ đạo,  điều hành     

  

Lịch tiếp dân Văn phòng CU&CQ   

Thông tin khen thưởng xử phạt đối với tổ chức doanh 

nghiệp 

Phòng Nội vụ 

Phòng tư pháp 
 Chưa có 

Văn bản chỉ đạo điều hành về ứng dụng  CNTT 
Phòng VH-TT;  

Văn phòng CU&CQ 
  

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan     

2 Thông tin kinh tế xã hội     

  

Báo cáo phát triển kinh tế xã hội 
Văn phòng CU&CQ 

  

Thành tựu kinh tế xã hội   

Thông tin quy hoạch Phòng KT-HT   



3 Thông tin tuyên truyền, phổ biến     

  

Tuyên truyền chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý Lao động TBXH Chưa có  

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật Phòng Tư pháp Chưa có  

4 
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm 

công 
    

  

Dự án hoàn tất 
Phòng Tài chính; 

Ban Quản lý dự án 

Chưa có  

Dự án đang triển khai Chưa có  

5 
Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, 

nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch 
    

  

Thông tin về sáng kiến đề tài khoa học 

Phòng KT-HT 

Chưa có  

Kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa 

học, đề án, kế hoạch 
Chưa có  

6 
Thông tin chiến lược định hướng, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội 
    

  

Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải Phòng TN-MT Chưa có  

Quy hoạch xây dựng, quy hoạch, đô thị Phòng KT-HT Chưa có  

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Phòng TN-MT 

Chưa có  

Quy hoạch, kế  hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên 

thiên nhiên 
Chưa có  

III Dịch vụ công     

1 Thủ tục hành chính cấp huyện 

Văn phòng CU&CQ; 

 Các Phòng, Ban 

chuyên môn liên quan 

  

2 Thủ tục hành chính cấp xã   

3 Dịch vụ công trực tuyến   



IV Văn bản     

1 Văn bản chỉ đạo điều hành 
Các Phòng, Ban 

chuyên môn huyện 

Chưa có  

1 Xin ý kiến, góp ý văn bản dự thảo Chưa có  

V Công khai ngân sách 

Phòng TC-KH 

  

1 Dự toán NSĐP trình HĐND   

2 Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định   

3 Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê duyệt   

4 Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm   

5 Tổng hợp tình hình công khai   

VI Chuyên mục Hỏi - Đáp 
Các Phòng, Ban,  

chuyên môn liên quan 
  

VII Tin bài, ảnh hoạt động  
Các Phòng, Ban, 

ngành huyện 
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