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Cao Bằng, ngày 16 tháng 02 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát tình hình quản lý, duy trì Trang thông tin điện tử 

  

Thực hiện Công văn số 207/VP-TTTT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, báo cáo tình hình quản lý, 

duy trì các trang thông tin điện tử thành phần; Căn cứ các nội dung quy định tại 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử 

hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn báo cáo kết quả rà soát theo các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên miền truy cập Trang thông tin điện tử: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, có tối thiểu tên miền cấp 4 là tên viết tắt của cơ quan bằng tiếng Việt 

không dấu: sonongnghiep.caobang.gov.vn 

2. Nguyên tắc cung cấp thông tin đảm bảo theo quy định: 

- Thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ 

quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân. 

- Thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tuân thủ các quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin 

trên Internet. 

- Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Trang thông tin điện tử 

của Sở có ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin. 

- Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn 6909;2001 triogn 

việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Về việc cung cấp thông tin 

Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tương 

đối đầy đủ các mục thông tin và đăng tải đầy đủ các thông tin chủ yếu về Ngành và 

các hoạt động của Ngành, cụ thể: 

- Đăng tải thông tin giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở, đơn vị trực thuộc; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan. 

(https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=13

24&pageid=32692&catid=79905&catname=gioi-thieu) 

- Đăng tải các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT: 

https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=13

24&pageid=32692&catid=79925&catname=tin-tuc-su-kien 

https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79905&catname=gioi-thieu
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79905&catname=gioi-thieu
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79925&catname=tin-tuc-su-kien
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79925&catname=tin-tuc-su-kien
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- Gộp và đăng tải các Thông tin chỉ đạo, điều hành với Thông tin tuyên 

truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: 

https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=13

24&pageid=32692&catid=94971&catname=thong-tin-chi-dao-dieu-hanh 

- Đăng tải chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của 

Ngành. Tuy nhiên chuyên mục này đăng tải chưa được thường xuyên liên tục. 

https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=13

24&pageid=32692&catid=79914&catname=dinh-huong-phat-trien 

- Đăng tải trên chuyên mục Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên 

ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan: Đã nêu rõ hình thức văn bản, 

thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn 

bản cho phép tải về. Cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. 

https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/snnptnt/1324/32692/85302/Van-ban-

quy-pham-phap-luat/ 

- Đăng tải đầy đủ các văn bản cần xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. 

(https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/snnptnt/1324/32692/85304/Du-thao-van-ban/) 

- Đăng tải thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm 

họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức;  

Thông tin giao dịch của Trang thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số 

fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân. 

(https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pa

geid=32692&catid=79950&catname=danh-ba-dien-thoai) 

4. Đối với chuyên mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải toàn bộ thông tin về dịch 

vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở. Thông tin về dịch vụ công trực 

tuyến được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi. Danh 

mục các dịch vụ công trực tuyến của Sở được đăng tải trên chuyên mục “Thủ tục 

hành chính”. 

https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/snnptnt/1324/32692/85295/Thu-tuc-hanh-chinh/ 

5. Đối với việc đảm bảo hoạt động cho Trang thông tin điện tử Sở 

5.1. Bảo đảm nguồn nhân lực 

- Thành lập và kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử hàng năm. 

Hiện nay Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hoạt động theo Quyết định số 310/QĐ-SNN ngày 17/7/2021. Ban Biên tập 

gồm 6 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban là Phó Giám 

đốc Sở. Các Ủy viên Ban Biên tập gồm Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Tổ 

chức cán bộ, Phó Chánh Văn phòng và 01 chuyên viên Văn phòng kiêm thư ký 

Ban Biên tập. 

- Sở bố trí 01 công chức Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi biệt phái tại Trung 

tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng phụ trách xử lý, giải quyết các dịch vụ 

công trực tuyến thuộc trách nhiệm của Sở theo đúng thời hạn quy định. 

https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=94971&catname=thong-tin-chi-dao-dieu-hanh
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=94971&catname=thong-tin-chi-dao-dieu-hanh
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79914&catname=dinh-huong-phat-trien
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79914&catname=dinh-huong-phat-trien
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/snnptnt/1324/32692/85302/Van-ban-quy-pham-phap-luat/
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/snnptnt/1324/32692/85302/Van-ban-quy-pham-phap-luat/
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/snnptnt/1324/32692/85304/Du-thao-van-ban/
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79950&catname=danh-ba-dien-thoai
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=snnptnt&sid=1324&pageid=32692&catid=79950&catname=danh-ba-dien-thoai
https://sonongnghiep.caobang.gov.vn/snnptnt/1324/32692/85295/Thu-tuc-hanh-chinh/
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- Hiện nay Sở chưa bố trí nhân lực chuyên môn để quản trị Trang thông tin 

điện tử mà giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho 01 Ủy viên Ban Biên tập (Thư ký). 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Ban Biên tập hàng năm chưa được đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm 

để bảo đảm phục vụ cho hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở. 

5.2. Bảo đảm kinh phí 

- Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển Trang thông tin điển tử Sở: Ngân 

sách nhà nước được phân bổ hàng năm thực hiện chi lồng ghép với kinh phí duy trì 

hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Mức chi tạo lập thông tin: Không có 

- Mức chi trả nhuận bút: Thực hiện theo Quyết định số 400/QĐ-SNN ngày 

27/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng Ban hành Quy 

định về chi trả tiền nhuận bút viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng. 

5.3. Bảo đảm vận hành và duy trì Trang thông tin điện tử Sở 

- Trang thông tin điện tử Sở đã tiến hành nâng cấp, chỉnh sửa 01 lần. 

- Trang thông tin điện tử thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động để bảo 

đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày. 

5.4. Bảo đảm thực hiện 

Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn quan tâm chỉ 

đạo việc xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển Trang thông tin điện tử Sở; chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Biên tập trong việc bảo đảm cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Bố trí kinh phí được phân bổ theo kế hoạch 

để bảo đảm hoạt động, duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử Sở. 

Trên đây là kết quả rà soát tình hình quản lý, duy trì Trang Thông tin điện 

tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, gửi Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổng hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, 

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Ban giám đốc; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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