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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 09/7/2021 về việc xem xét dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 

Ngày 09/7/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 

1188/TTr-STTTT ngày 15/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề 

nghị xem xét phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự họp có Lãnh đạo HĐND 

tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã 

hội của HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, 

Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh; UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc.  

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, ý kiến 

tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cưc̣ của Sở Thông tin và Truyền thông 

trong việc chủ trì, phối hơp̣ với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, xây 

dựng dự thảo Đề án của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025, đây là Đề án có tính đôṭ 

phá đối với hoaṭ đôṇg thông tin ở cơ sở, giải quyết đươc̣ nhiều khó khăn, vướng 

mắc lâu nay. Dự thảo Đề án cơ bản đã đánh giá được khái quát thưc̣ traṇg, đề ra 

muc̣ tiêu và các nhiêṃ vu,̣ giải pháp để tâp̣ trung lañh đaọ, chỉ đaọ nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

Để hoàn thiện dự thảo Đề án, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến 

tham gia của các thành phần dự họp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án 

một số nội dung sau: 

1. Rà soát, cân nhắc để bảo đảm tính khả thi của các chỉ tiêu; thống nhất 

giữa các số liệu trong nội dung Đề án và phụ lục kèm theo; rà soát, sắp xếp lại 

một số nội dung trong dự thảo Đề án bảo đảm khoa học, chặt chẽ, mạch lạc.  

2. Bảo đảm tính tương tác 2 chiều giữa nhà nước và người dân trong nội 

dung dự thảo Đề án, bổ sung làm rõ các biện pháp để người dân có thể phản hồi 

thông tin đến các cơ quan Nhà nước, từ đó cơ quan nhà nước nắm bắt thông tin, 

giải quyết kịp thời những thắc mắc, bức xúc trong Nhân dân, góp phần tạo sự 

đồng thuận và niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước. 
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3. Bổ sung giải pháp để tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo người dân nâng 

cao nhận thức và sử dụng các hình thức thông tin cơ sở được nhà nước đầu tư để 

chủ động khai thác thông tin, phục vụ hiệu quả cho cuộc sống người dân. 

4. Về kinh phí: huy đôṇg môṭ phần kinh phí từ nguồn xa ̃hôị hóa; sử dụng 

kinh phí từ nguồn xã hội hóa đối với một số hình thức thông tin cơ sở (như đầu tư 

xây dựng Bảng tin điện tử công cộng,...). 

5. Bổ sung quy định rõ về cơ chế vận hành của các hệ thống thông tin cơ sở 

(quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện cung cấp nội 

dung, bảo đảm trang thiết bị kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp... hệ thống thông 

tin cơ sở). 

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án, trình 

UBND tỉnh ban hành trong tháng 7/2021./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp theo  

  GM số 263/GM-UBND (ND 4); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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