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Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1282/STTTT-TTBCXB ngày 17 tháng 10 năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc rà soát hoạt động 

trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/07/2013 của Chính phủ 

quy định, quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điểu của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

Trong thời gian qua, trang thông tin điện tử (TTĐT) của các cơ quan, đơn 

vị hoạt động tương đối ổn định; hầu hết các trang TTĐT đã đăng tải khá đầy đủ 

nội dung thông tin về lĩnh vực, ngành theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (Điều 

10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2022 của Chính phủ quy định về 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang TTĐT hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước trước đây). Tuy nhiên, qua rà soát, theo dõi, 

hiện nay vẫn còn một số trang TTĐT cơ quan cung cấp thông tin tổng hợp bằng 

việc trích dẫn, đăng tải nguồn tin từ các cơ quan báo chí của Trung ương và của 

tỉnh không tuân thủ các quy định tại khoản 5 Điều 24 nghị định số 72/2013/NĐ-

CP về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin và các quy 

định hiện hành khác. 

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về cung cấp thông tin trên trang 

TTĐT, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

 - Thực hiện rà soát, cung cấp thông tin trên trang TTĐT đảm bảo đúng 

quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Điều 4 Nghị định 
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số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

 - Không cung cấp thông tin tổng hợp1 khi chưa có giấy phép hoạt động 

theo quy định. Trường hợp thiết lập trang TTĐT tổng hợp, các cơ quan, đơn vị 

lập Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông xem xét. Đồng thời, gửi UBND huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ các thông tin trên trang thông tin điện tử 

theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- TT. Huyện ủy ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Chu Thị Vinh 
 

 

                                           
1  Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông 
tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
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