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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /STTTT-TTBCXB 
V/v chấn chỉnh hoạt động của các trang  

Thông tin điện tử tổng hợp 

     Tuyên Quang, ngày       tháng  8  năm 2021  

 
Kính gửi:   
                   - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

                   - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
                   - Các cơ quan, tổ chức thiết lập trang thông tin 

                      điện tử tổng hợp. 

 

Thời gian qua, các trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn toàn tỉnh đã 

hoạt động tích cực, góp phần thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của 

địa phương, đất nước tới cộng đồng người sử dụng internet.   

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, qua công tác kiểm tra, theo dõi, Sở 

Thông tin và Truyền thông phát hiện một số hạn chế đáng chú ý sau: 

1. Một số trang Thông tin điện tử tổng hợp chưa tuân thủ quy định tại khoản 

2, khoản 3, khoản 4 Điều 8 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội theo Thông tư 09/2014/TT-BTTTT 

ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Một số đơn vị đã xây dựng 

trang thông tin điện tử tổng hợp, nhưng chưa xin cấp phép theo quy định tại Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP. 

2. Các đơn vị chưa đăng đầy đủ thông tin trên trang chủ theo quy định tại 

khoản 3, Điều 2 Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

3. Nội dung một số trang thông tin điện tử tổng hợp cập nhật thông tin quá ít, 

không thường xuyên; nội dung thông tin chưa đảm bảo yêu cầu được quy định tại 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy  định về việc cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan 

nhà nước. 

Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực và đảm bảo hoạt động của các trang 

thông tin điện tử tổng hợp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Sở Thông tin và 
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Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp lưu ý một số nội dung sau: 

1. Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép 

đối với những trang thông tin điện tử tổng hợp có thay đổi về địa chỉ, thay đổi nhân sự 

chịu trách nhiệm, thay đổi địa điểm đặt máy chủ…theo đúng quy định tại Điều 8 

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động 

nhưng chưa có giấy phép hoạt động, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép 

theo nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013.   

2. Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin trên trang chủ của trang thông 

tin điện tử tổng hợp theo đúng quy định tại Khoản3, Điều 2, Thông tư 09/2014/TT-

BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Chân trang của trang 

thông tin điện tử phải cung cấp đầy đủ các thông tin: Tên của tổ chức quản lý 

trang thông tin điện tử  tên cơ quan chủ quản(nếu có); Họ và tên người chịu trách 

nhiệm quản lý nội dung, địa chỉ liên lạc; thư điện tử; số điện thoại liên hệ; Số giấy 

phép đang còn hiệu lực, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép). 

3. Rà soát nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị 

đảm bảo yêu cầu quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/trangthông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước.  

Tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý thông tin kiểm tra nội dung tin bài trước 

khi đăng tải, tự động phát hiện và loại bỏ ngay thông tin không còn tồn tại ở nguồn 

tin, những thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Thực hiện nghiêm việc tổng hợp thông tin theo 

đúng quy định về nguồn tin tại khoản 18 Điều 3, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức quản lý Trang 

thông tin điện tử tổng hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, khắc phục các 

nội dung còn thiếu sót trước ngày 30/9/2021. Sau thời gian trên, các trang thông tin 

điện tử tổng hợp không có giấy phép hoạt động; các trang thông tin điện tử hết hạn 

giấy phép và có thay đổi nội dung ghi trong giấy phép không bổ sung thông tin và 

xin cấp phép đúng quy định,  Sở Thông tin và Truyền Thông sẽ tiến hành lập hồ 

sơ, chuyển Thanh tra sở xử lý theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 

191/2020/NĐ-CP ban hành ngày 07/10/2020. 
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(Có danh sách thống kê trang thông tin điện tử tỉnh đã được cấp phép kèm theo)  

Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị cần có văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để 

được hướng dẫn. Thông tin liên hệ: đ/c Hoàng Thị Ngọc Diệp, Chuyên viên phòng 

Thông tin, Báo chí – Xuất bản, số điện thoại: 0868.598.288. 

                                                 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 
- Phòng PA 83 Công an tỉnh (p/h); 
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB (Diệp).   

GIÁM ĐỐC      

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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