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Số:        /UBND-VXNV 
V/v tăng cường cập nhật thông 

tin hỗ trợ doanh nghiệp trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử. 

 

  Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2022 

 

                   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị là nơi trao đổi thông tin hai 

chiều giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân; tập hợp, truyền tải và trao đổi 

thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành của các cấp chính quyền. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã 

tích hợp 24 Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, 07 Trang thông tin 

điện tử của UBND các huyện, thành phố và 02 trang thông tin điện tử của các cơ 

quan Đảng, Đoàn thể tạo môi trường giao tiếp, công khai, minh bạch hoạt động 

của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. 

Qua báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay việc cập nhật, 

công khai thông tin theo quy định trên các Trang thông tin điện tử của các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố còn nhiều hạn chế, thông tin 

cập nhật, công khai chưa đầy đủ, nhất là đối với các thông tin để phục vụ, hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp. 

Để tăng cường công tác cập nhật, công khai thông tin theo quy định, nhất là 

đối với các thông tin để phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử 

thành phần của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, góp 

phần nâng cao chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” trong bộ chỉ số PCI 

của tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật, công 

khai đầy đủ thông tin theo quy định trên các Trang thông tin điện tử thành phần 

của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đặc biệt là các 

thông tin về chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực (như các thông 

tin về chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư; quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế 

hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên; quy hoạch thu gom, tái chế, 
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xử lý chất thải; danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy 

cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, 

suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy 

ra sự cố môi trường,…); trong quá trình cập nhật, công khai thông tin có khó 

khăn, vướng mắc chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được 

hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý kịp thời. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ để hỗ trợ, hướng dẫn các Sở, 

ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc cập nhật, công khai thông tin trên 

Trang thông tin điện tử; tổng hợp, cập nhật các thông tin hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận; kịp thời báo cáo, tham mưu 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông 

tin điện tử thành phần của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT.  NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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