
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  57 BC-UBND Bình Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

Thực hiện Công văn số 3402/UBND-VP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Tiếp cận 
thông tin, Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Kết quả tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông 

tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Từ khi Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành, được sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân xã, Ủy ban nhân dân xã 
Tân Hồng đã triển khai thực hiện, chỉ đạo các ban ngành, các thôn trên địa bàn 
xã nhà làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng nhiều 
hình thức khác nhau. Tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến tập trung cho đội 
ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã; lồng ghép trong các cuộc họp tại cơ 
quan, đơn vị các buổi giao ban tại xã, các cuộc họp xóm, tổ dân cư và các đoàn 
thể; qua đó nâng cao nhận thức của người dân trên trên địa bàn đối với việc tiếp 
cận thông tin. Kết quả trên địa bàn xã tổ chức được 5 hội nghị với hơn 400 lượt 
người nghe tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị 
định số 13/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 
Tiếp cận thông tin (Nghị định số 13/2018/NĐ- CP) các Quyết định, công văn 
liên quan đến việc thực hiện Luật được cụ thể hóa và thường xuyên tuyên truyền 
lưu động để mọi người dân được quyền tiếp cận thông tin trong đời sống hằng 
ngày.

2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định 
của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Nghị định Quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Nhằm triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn, ngay 
sau khi nhận được Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của 
UBND huyện Bình Giang, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai việc tuyên 
truyền phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các Nghị định, Hướng dẫn thi hành; 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn và các ban 
ngành đoàn thể về việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Tiếp cận 
thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP. Cập nhật thường xuyên các quy định 
mới có hiệu lực, ảnh hưởng thiết thực đến đời sống toàn thể Nhân dân lên trang 
thông tin điện tử của xã.
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- Thực hiện theo Công văn số 202/UBND-VP ngày 11 tháng 3 năm 2019 
về việc tăng cường công tác phối hợp cung cấp tình hình nâng cao chất lượng 
trang thông tin điện tử UBND xã đã tiến hành nâng cấp và cập nhật thường 
xuyên trang thông tin điện tử của xã.

-  Thực hiện Công văn số 196/UBND-VP ngày 14 tháng 7 năm 2021 Về 
việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản 
lý, giải quyết của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Bình Giang UBND xã 
đã xây dựng kế hoạch cụ thể yêu cầu các bộ phận chuyên môn và văn phòng 
thực hiện nghiêm túc việc triển khai dịch vụ công mức độ 3,4.

- UBND xã Tân Hồng tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
về Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận 
thông tin như Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin dưới mọi hình thức làm 
lan tỏa sâu rộng đến người dân.

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin 
cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của các đơn vị cơ sở.

UBND xã đã tổ chức tập huấn, và cử các bộ địa phương đi tập huấn nâng 
cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông 
tin của các đơn vị, các đoàn thể của xã để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN
THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP

1. Kết quả chung
1.1. Về các thông tin được công khai
Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm theo đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin, hình thức công khai: 
trên trang thông tin điện tử của xã, tại Phòng xã; Trong những năm qua UBND 
xã đã công khai 5 thông tin về đấu thầu bằng hình thức đăng tải thông tin trên 
trang thông tin điện tử của xã;

Công khai thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo tình hình 
thực hiện thu chi ngân sách nhà nước, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, 
dự toán tình hình thực hiện quyết toán ngân sách đối với các chương trình dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trình tự, thủ tục sử 
dụng ngân sách nhà nước.

Công khai thông tin về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 
của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, các nội quy, quy 
chế của các cơ quan.
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Báo cáo công tác định kỳ, báo cáo tài chính hằng năm, thông tin thống kê 
ngành, lĩnh vực, cơ sở dũ liệu quốc gia về ngành, lĩnh vực.

Công khai số điện thoại dường dây nóng, phản ánh kiến nghị của người dân 
đối với cán bộ, công chức gây phiền hà nhũng nhiễu người dân khi thi hành công vụ.

Tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đều được UBND xã
Tân Hồng công khai tại bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng công khai và chỉ đạo các phòng chuyên 
môn thuộc UBND xã, công khai những nội dung cần công khai quy định tại 
Điều 17 Luật tiếp cận thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau như: Công khai 
trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước; thông qua việc 
tiếp công dân và một số hình thức khác.

1.2. Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công 
dân được tiếp cận có điều kiện

Việc cung cấp thông tin theo yêu cầu chủ yếu được thực hiện tại trụ sở 
của cơ quan nhà nước bằng hình thức hỏi đáp. Thông thường, những thông tin 
đơn giản, thuộc thẩm quyền sẽ được cung cấp ngay sau khi có yêu cầu.

1.3 Về việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận
thông tin

Văn phòng HĐND & UBND xã được giao làm đầu mối cung cấp thông 
tin dã bố trí nơi tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ 
sở làm việc. Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử xã luôn cập nhật đầy đủ hoạt 
động thường xuyên của UBND xã và các đơn vị; đồng thời thiết lập các kênh 
như: tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, tiếp cận 
pháp luật, thủ tục hành chính, dịch vụ công … mọi cá nhân đều có thể truy cập 
khi cần. Đây là một trong những phương thức hữu hiệu để người dân được chủ 
động và dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin mà không phải yêu cầu các cơ 
quan, tổ chức cung cấp.

1.4. Việc bố trí cán bộ đầu mối, nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ
công tác tiếp cận thông tin

Việc phát ngôn cho cơ quan báo chí do lãnh đạo UBND xã chịu trách 
nhiệm, Trưởng các ban ngành có thể cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan 
báo chí đến hoạt động của ban ngành phụ trách khi thông tin, số liệu cung cấp đã 
được kiểm định hoặc đã được lãnh đạo UBND xã ký ban hành.

1.5. Về vận hành Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử 
phục vụ công tác tiếp cận thông tin

Trang thông tin điện tử xã Tân Hồng được cập nhật thường xuyên, đảm 
bảo yêu cầu tiếp cận thông tin của toàn thể cán bộ và Nhân dân khi có nhu cầu 
tra cứu các thông tin liên quan đến quyền nghĩa vụ của mình.
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1.6. Về việc lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai và 
Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện

Không có
1.7. Về việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin
Không có
1.8. Về chi phí tiếp cận thông tin
Không có
1.9. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tiếp cận thông tin
Không có
2. Kết quả cung cấp thông tin trong các lĩnh vực
Việc cung cấp thông tin của UBND xã Tân Hồng thời gian qua chủ yếu 

được thực hiện trên Trang thông tin điện tử, việc cung cấp thông tin của tổ chức, 
cá nhân thường đơn giản bằng hình thức hỏi đáp trực tiếp và được trả lời ngay 
sau khi có yêu cầu nên không ghi vào phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG 
TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ -CP

1. Đánh giá chung
Việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân được UBND xã và 

các ban ngành đoàn thể, đơn vị quan tâm thực hiện; việc đăng tải, cung cấp thông 
tin được thực hiện thường xuyên, kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp 
thông tin của tổ chức và cá nhân. Trong thời gian từ khi Luật Tiếp cận thông tin 
có hiệu lực, UBND xã Tân Hồng không có hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận 
thông tin, không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến cung cấp, công 
khai thông tin, góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, tiếp cận 
thông tin, công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Thuận lợi
Việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP đã được UBND xã quan tâm tổ chức, triển khai kịp thời và có 
hiệu quả, hệ thống thông tin đã được UBND xã xây dựng kịp thời; chỉ đạo các 
ban ngành đoàn thể phối hợp cùng cán bộ chuyên môn của đơn vị thường xuyên 
cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử xã. Đội ngũ cán bộ công chức 
phụ trách các đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu 
chuyên môn nghiệp vụ.

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Phạm vi thông tin được công khai, hình thức công khai thông tin cũng như 

quy trình, thủ tục tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin theo yêu cấp ở các 
đơn vị cơ sở chưa được thực hiện thống nhất;

Cán bộ được giao làm đầu mối cung cấp thông tin của các phòng, ban, 
đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nhiệm và chưa được bồi 
dưỡng chuyên sâu về hoạt động cung cấp thông tin;
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Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế nên khó 
khăn trong việc truy cập, khai thác thông tin chưa được thường xuyên và liên tục.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Đề nghị cơ quan cấp trên cần tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về 

hoạt động cung cấp thông tin cho cán bộ được giao làm đầu mối cung cấp thông 
tin, tiến hành bắt tay chỉ việc hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, xử lý các 
hành vi vi phạm nội dung, điều cấm của Luật trong khi thi hành công vụ.

Tăng cường bố trí kinh phí để tiếp tục tổ chức tuyên truyền công tác tiếp 
cận thông tin. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông 
tin qua đó thúc đẩy người dân tiếp cận thông tin.

Trên đây, là Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện Luật Tiếp cận
thông tin của UBND xã Tân Hồng./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

          PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Khoát
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