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BÁO CÁO 

Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 

 

Kính gửi:  Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 242/STP-NV1 ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở 

Tư pháp  tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2020. Ủy ban nhân dân huyện Hòa An Báo cáo kết quả thực hiện Luật tiếp cận 

thông tin như sau:  

1. Ban hành văn bản chỉ đạo công tác thi hành luật tiếp cận thông tin 

Thực hiện Kế hoạch số 1656/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

- UBND huyện Hòa An 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 và Kế hoạch 1565/KH-

UBND tỉnh Cao Bằng và đã ban hành các nội dung thực hiện như sau: 

-  Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về việc tuyên truyền phổ biến Luật tiếp cận 

thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành 

- Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Hòa An về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của UBND huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

- Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện Hòa 

An về việc ban hành quy chế hoạt động và cung cấp thông tin trên trang thông 

tin điện tử huyện Hòa An. 

- Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Hòa 

An về việc ban hành quy chế bảo vệ Bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Hòa 

An. 

2. Kết quả triển khai các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Hiện nay UBND huyện vẫn thực hiện các nội dung theo Quyết định số 

2175/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An Về việc 
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Quyết định Ban hành quy chế cung cấp thông tin của UBND huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng.  Kết quả đạt được như sau. 

 Công tác tuyên truyền phổ biến thường xuyên được UBND huyện quan 

tâm  chỉ đạo sát sao, không ban hành kế hoạch thực hiện, lồng ghép trong Kế 

hoạch trọng tâm công tác năm 2020 của huyện. Số hội nghị 18 buổi, số lượng 

người tham gia 1.114. Hình thức tuyên truyền trên hệ thống  Đài truyền thanh 

cụm xã, giao ban công tác Tư pháp cấp xã. 

- Việc rà soát phân loại các nội dung tuyên truyền, kiểm tra tính bí mật 

của các thông tin tại các cơ quan luôn được quan tâm. Các danh mục thủ tục 

hành chính thường xuyên được cập nhật. Các thông tin luôn được các cơ quan 

tham mưu thực hiện đúng quy định 

- Trang thiết bị phục vụ cho việc thi hành Luật tiếp cận thông tin được 

đảm bảo. 

- Trong thời gian vừa qua UBND huyện chưa nhận được yêu cầu của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông 

tin và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật. 

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật còn có những mặt hạn chế nhất định. Như số buổi tuyên 

truyền chưa đạt kết quả cao. Số người nghe gián tiếp, do sáp nhập đơn vị hành 

chính nên ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền. Vì vậy cần đổi mới cách thức 

thực hiện trong thời gian tới trọng tâm hướng về cơ sở, để lắng nghe tâm tư 

nguyện vọng của nhân dân. 

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới 

- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến dưới nhiều hình thức 

đưa các thông tin đến với cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn một cách 

linh hoạt ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu, xây dung nội dung tuyên truyền Luật tiếp 

cận thông tin trong quý II năm 2020.  

- Bố trí cán bộ công chức có trình độ chuyên môn làm đầu mối cung cấp 

thông tin tại các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

giám sát, cơ sở, rà soát, cập nhật các nội dung liên quan đến việc cung cấp thông 

tin đúng quy định của Luật trong năm 2020. 

- Các nội dung liên quan đến việc công khai các thông tin trên cổng thông 

tin điện tử thực hiện theo Quy chế đã ban hành. Phân loại từng loại văn bản 

những nội dung văn bản thuộc dạng Bí mật thực hiện theo quy định Pháp lệnh 

bảo vệ bí mật nhà nước. Thường xuyên quán triệt các nội dung văn bản Luật 

trong các hội nghị của cơ quan, đơn vị, lồng ghép với các buổi sinh hoạt cho bộ 

và các buổi họp giao ban chuyên đề. 

- Khi có các nội dung yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện theo quy định 

của luật. Thu phí theo hướng dẫn của Luật ngân sách và các Thông tư hướng 

dẫn của Luật ngân sách. 
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- Bố trí kinh phí để đảm bảo cho công tác triển khai thực hiện Luật tiếp 

cận thông tin đạt kết quả cao hơn trong thời gian. 

Trên đây là Báo cáo triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin của UBND 

huyện Hòa An./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, PTP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 
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