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BÁO CÁO 

Hoạt động Trang Thông tin điện tử thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 5558/VP-TT ngày 29/11/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin 

điện tử năm 2022. UBND thành phố báo cáo hoạt động Trang Thông tin điện tử 

của thành phố Lạng Sơn năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Công tác tổ chức và quản trị Trang Thông tin điện tử 

1. Tên cơ quan chủ quản Trang Thông tin điện tử (TTĐT): UBND thành 

phố Lạng Sơn 

2. Tên miền trang TTĐT: http://thanhpho.langson.gov.vn   

3. Cán bộ quản trị Trang TTĐT: 

 - Họ tên: Lương Bá Hùng - Số điện thoại: 0856.731.322 

 - Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn 

4. Ban Biên tập trang thông tin điện tử:  

- Quyết định thành lập: Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 09/9/2014, 

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập số 63/QĐ-UBND ngày 11/01/2022. 

- Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BBT: Ban hành kèm theo 

Quyết định số 235/QĐ-BBT ngày 09/02/2022. 

- Quy chế quản lý, vận hành và duy trì trang thông tin điện tử: Ban hành 

kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BBT ngày 09/02/2022. 

- Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao: Ban hành kèm theo Quyết định số 

2270/QĐ-BBT ngày 06/9/2022. 

5. Tổng kinh phí bố trí cho hoạt động của Trang TTĐT năm 2022:  47 

triệu đồng. 

  II. Tình hoạt động của Trang thông tin điện tử 

 1. Kết quả đạt được năm 2022 

 Trang Thông tin điện tử thành phố Lạng Sơn đã phát huy tốt vai trò tuyên 

truyền các hoạt động của UBND thành phố, góp phần không nhỏ vào việc công 

http://thanhpho.langson.gov.vn/
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khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

 - Chất lượng tin, bài, hình ảnh đăng tải ngày càng được nâng lên, tương 

đối đa dạng, phong phú. Kết quả từ tháng 1/2022 đến nay đã cập nhật được 260 

tin bài hình ảnh phản ánh về các hoạt động của thành phố với các nội dung tập 

trung ở các lĩnh vực như: Tin tức hoạt động, Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã 

hội…và 1.770 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố trên Trang 

Thông tin điện tử thành phố Lạng Sơn.   

 - Thành viên Ban Biên tập đã tích cực tham gia hoạt động đúng chức 

năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Biên tập. 

 - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai đạt chỉ tiêu Kế 

hoạch đề ra. 

 - Nội dung tin, bài, hình ảnh được duyệt đưa lên Trang TTĐT đảm bảo 

tính chính xác, kịp thời do đó đã phần nào đáp ứng được yêu cầu cập nhật thông 

tin của thành phố. 

- UBND thành phố đã tiến hành rà soát, bổ sung các thông tin còn thiếu 

trên Trang TTĐT theo Công văn số 2334/VP-THCB, ngày 30/5/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh.   

- UBND thành phố đã tiến hành rà soát cung cấp đầy đủ thông tin theo 

quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022, có hiệu lực từ ngày 

15/8/2022. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Thành viên Ban Biên tập Trang TTĐT thành phố chủ yếu là kiêm 

nhiệm, chưa có kỹ năng của người làm báo do đó việc biên tập nội dung tin bài 

còn hạn chế chưa có sức lôi cuốn. 

3. Biện pháp khắc phục 

 - Tiếp tục thực hiện việc cập nhật, bổ sung các thông tin, cơ sở dữ liệu về 

kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, quy hoạch ngành, lĩnh vực; các thông tin về du 

lịch, văn hóa, lịch sử, giáo dục, y tế … Nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thông 

tin của độc giả trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư muốn tìm hiểu 

cơ hội đầu tư tại thành phố Lạng Sơn. 

 - Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

của Trung ương, tỉnh, huyện đảm bảo các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể dễ 

dàng tìm kiếm, khai thác các văn bản quy phạm pháp luật trên trang TTĐT của 

thành phố. 
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 - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của 

trang TTĐT thành phố. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

thành phố; UBND các xã, phường chú trọng, cung cấp tin, bài có nội dung phù 

hợp làm phong phú, đa dạng trang TTĐT thành phố. 

 - Duy trì đánh giá tình hình hoạt động trang TTĐT của thành phố 

Lạng Sơn. 

4. Kiến nghị, đề xuất 

 Đề xuất với VP UBND tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn viết tin bài 

trên trang thông tin điện tử, Công thông tin điện tử đối với các thành viên 

Ban biên tập trang thông tin điện tử thành phố và các huyện.  

 III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, 

duy trì thực hiện đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử của cơ quan. 

Xây dựng kế hoạch hoạt động Trang TTĐT thành phố Lạng Sơn năm 2023. 

2. Tiếp tục nâng cấp Trang thông tin điện tử của thành phố, bổ sung 

những mục tin còn thiếu, xây dựng trang thông tin sinh động đảm bảo đầy đủ 

các mục thông tin trên Trang thông tin điện tử thành phố. Duy trì đánh giá tình 

hình hoạt động Trang TTĐT của thành phố. 

3. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông 

tin điện tử. Đa dạng hóa các thể loại tin, bài viết và kịp thời đăng tải tin, bài lên 

Trang TTĐT có chất lượng cao và theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Trang TTĐT thành phố. 

Khuyến khích các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thành phố chú trọng 

cung cấp tin, bài có nội dung phù hợp làm phong phú, đa dạng Trang TTĐT của 

thành phố. Tiếp tục động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhận, đơn vị đóng 

góp cho Trang TTĐT của thành phố. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Thành viên Ban Biên tập Trang TTĐT; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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BIỂU PHỤ LỤC 

Kết quả cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử và dịch vụ công 

trực tuyến (Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022) 
 

TT Mục thông tin  

1 Thông tin giới thiệu Có/Không 

 

- Tổ chức bộ máy hành chính 

- Bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường, xã 

- Giới thiệu điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di 

tích, danh lam thắng cảnh. 

- Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan 

Có 

Có 

Có 

 

Không 

- Địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức người 

làm đầu mối tiếp nhận thông tin. 

Có 

2 Tin tức, sự kiện   Số lượng 

 
- Tin tức về hoạt động của huyện, thành phố và chỉ đạo điều hành 

của lãnh đạo huyện, thành phố. 
260 

3 Thông tin phải cung cấp trên Trang TTĐT Số lượng 

 

- Văn bản quy phạm pháp luật  

- Văn bản quản lý hành chính  

20 

850 

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đưa ra lấy ý kiến Nhân dân 

- Đề án, dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành 

chính, điều chỉnh địa giới hành chính 

 

10 

- Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên 
 

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, 

chính sách thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước 
10 

- Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương 
250 

- Danh mục các 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 theo quy 

định của pháp luật 

30 

- Báo cáo tài chính năm công khai 14 

- Thông tin thống kê   

- Danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học  

- Thông tin về dịch bệnh 150 

- Hướng dẫn thủ tục hành chính 65 

4 
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên môi trường 

mạng 
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- Tên miền DVCTT Có 

- Danh mục và thông tin của các DVCTT được cập nhật trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 
Có 

- Cung cấp biểu mẫu điện tử kèm theo Có 

- Hướng dẫn quy trình sử dụng  Có 

- Quy trình xử lý của cơ quan và kết quả của DVCTT Có 

- Các DVCTT được tích hợp, công bố công khai và đồng bộ thông 

tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia và Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 

Có 

5 Các thông tin chủ động công khai  

 

- Thông tin về thuế, phí, lệ phí  

- Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, 

môi trường 

- Kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ 

môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn 

lao động 

Có 

 

Có 

 

- Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe cộng đồng  

- Các chuyên mục tuyên truyền Có 

6 Các chức năng hỗ trợ Trang TTĐT  

 

- Chức năng Hỏi - Đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi trực 

tuyến:  

+ Số câu hỏi 

+ Câu hỏi được trả lời 

+ Các ý kiến đóng góp 
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0 

 - Cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh) Không 

 - Đường link liên kết đến Cổng TTĐT tỉnh Có 

 - Mạng xã hội: (Trang Facebook, Zalo) của Trang TTĐT Không 
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