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UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN BIÊN TẬP  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH 

Số:  01 /BC-BBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Trà Vinh, ngày      tháng    năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Sơ kết hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm  

và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

- Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh hiện hoạt động theo Quyết định 

1762/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế hoạt 
động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Quyết định 1857/QĐ-UBND ngày 

06/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

- Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh được kiện toàn theo Quyết định 1263/QĐ-
UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng 

ban, Phó Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh 
đạo các Sở, ngành tỉnh: Thông tin và Truyền Thông, Tài chính, Báo Trà Vinh.  

- Cổng TTĐT tỉnh có 01 Cổng chính (với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
và Tiếng Khmer) và 40 trang TTĐT thành phần. Cổng chính có các kênh thông 

tin chính như: Giới thiệu, Tin tức, Chính quyền, Doanh nghiệp, Công dân, Du 
lịch,…; Khoảng 10 chuyên trang: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, Chung sức xây dựng nông thôn mới, Phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, Thông tin chỉ đạo điều hành, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản,…; 
Hơn 20 chuyên mục: Trả lời công dân, Công khai ngân sách, Công bố thông tin 

doanh nghiệp nhà nước, Tuyên truyền phổ biến pháp luật, Lịch làm việc của lãnh 
đạo UBND tỉnh, lịch tiếp công dân,... 

- Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT thành phần hoạt động và cập nhật 
thông tin chủ yếu theo 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 trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Hoạt động thông tin tuyên truyền của Cổng TTĐT tỉnh:  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cổng TTĐT tỉnh đã bám sát Nghị định số 
43/2011/NĐ-CP và định hướng tuyên truyền của tỉnh, tập trung thông tin về 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện 
chính trị nổi bật trong tỉnh; các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của 
tỉnh; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh,… và nhiều hoạt động nổi bật khác trên 
địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của doanh nghiệp 
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người dân trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, cải cách hành 
chính, chuyển đổi số...  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải 453 tin, bài với 747 ảnh; bao gồm 
tin tức về các sự kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, các chỉ đạo của Tỉnh ủy – 
UBND tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động đối thoại 

doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư thương mại, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bản 
tin ngư trường... Biên dịch 148 tin, bài sang tiếng Khmer.  

- Bên cạnh đó, đã cập nhật 309 văn bản (trong đó có 197 văn bản chỉ đạo 
điều hành của UBND tỉnh, 10 văn bản quy phạm pháp luật, 06 quyết định về công 

bố, bãi bỏ thủ tục hành chính, 30 thông báo về đấu thầu - mua sắm công, 25 lịch 
làm việc của lãnh đạo tỉnh, 18 kế hoạch, 19 thông báo,..). 

- Đăng tải 09 văn bản là các báo cáo của doanh nghiệp nhà nước: Công ty 
TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh và Công ty sổ xố 

kiến thiết tỉnh Trà Vinh theo đúng quy định. 
- Chuyên mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản đã đăng tải 42 dự 

thảo văn bản để lấy ý kiến nhân dân theo luật định.  
- Chuyên mục “Công dân, doanh nghiệp hỏi – Cơ quan chức năng trả lời”:  

trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền giải đáp 04 câu hỏi của người dân và doanh nghiệp. 

- Thường xuyên cập nhật banner, mở mới các chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền các sự kiện của tỉnh như: Chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 
Trà Vinh (5/1992 – 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương 

mại - du lịch; Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 năm 
2022… Hỗ trợ đặt banner, đường dẫn liên kết đến Báo Quân đội nhân dân, Chuyên 

trang “30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng” của Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng. 
- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cổng TTĐT tỉnh đã thu hút được 6,636,328 

lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin. Trang Facebook chính thức của Cổng 
TTĐT tỉnh có 9.729 lượt người theo dõi với trên 96.253 lượt tiếp cận và 49.443 

lượt truy cập trong 6 tháng qua. Kênh Zalo official thu hút trên 9.878 lượt người 
quan tâm với trung bình hơn 20.000 lượt xem hàng tháng.  

2. Hoạt động cung cấp thông tin của các Trang TTĐT thành phần:  
Cổng TTĐT tỉnh hiện có 40 trang TTĐT thành phần. Các trang TTĐT thành 

phần có các chuyên mục thông tin thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 
các trang TTĐT thành phần đã cập nhật 7.620 tin, bài, văn bản các loại... Cung 

cấp thông tin về tin tức sự kiện kinh tế - xã hội tại địa bàn quản lý; các hoạt động 
của cơ quan, đơn vị; văn bản chỉ đạo điều hành; báo cáo, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển ngành, lĩnh vực...  
Tuy nhiên, một số trang chưa thường xuyên cập nhật những nội dung thông 

tin mới về tin tức - sự kiện, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, 
thông tin chỉ đạo, điều hành, lịch làm việc của lãnh đạo đơn vị,.. như: Thanh tra 

tỉnh, Sở Tư pháp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Chữ thập đỏ,  Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị... (đính kèm phụ lục thống kê hoạt động thông tin tuyên truyền trang 

TTĐT thành phần 6 tháng đầu năm). 
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Các đơn vị chưa đăng công khai dự toán ngân sách năm 2022 theo Công 
văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn số 

3181/STC-NS ngày 27/11/2020 của Sở Tài chính: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông... 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi:  

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh đã giúp Ban Biên tập 

định hướng và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó giúp cho Cổng TTĐT tỉnh 
duy trì hoạt động ổn định, phát triển, nâng cao về mặt nội dung, hình thức; bám 

sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, 
phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển 

kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. 
- Ban Biên tập luôn đề cao, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về các sự 
kiện nổi bật của tỉnh, các chính sách, dự án kêu gọi đầu tư, các công trình trọng 

điểm, những vấn đề cấp thiết và thông tin khác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh... để chỉ đạo đưa tin kịp thời, phù 

hợp với thời điểm diễn ra các sự kiện của tỉnh, của đất nước, phục vụ tốt nhu cầu 
tìm hiểu và nắm bắt thông tin của người dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

- Trong suốt quá trình vận hành và hoạt động, Cổng TTĐT tỉnh nhận được 
sự quan tâm cộng tác tích cực, ổn định, thường xuyên của đội ngũ phóng viên báo, 

đài và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

2. Hạn chế 

- Đội ngũ phóng viên của Cổng TTĐT tỉnh còn mỏng, do đó số lượng tin tức 
ở một số lĩnh vực còn ít. Các tin bài từ cơ quan, đơn vị khác vẫn phụ thuộc vào  

cộng tác viên của các cơ quan báo, đài nên thông tin cung cấp đôi lúc chưa kịp 
thời. Thiếu thiết bị tác nghiệp chuyên dụng cho lực lượng phóng viên. 

- Các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến việc phối hợp cung cấp thông tin 
lên Cổng TTĐT tỉnh (đặc biệt là việc thực hiện theo Quy chế hoạt động và cung 

cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh), một số văn bản cần thiết 
đăng tải trên Cổng TTĐT nhưng không được gửi đến Trung tâm Tin học – Công 
báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Thường trực Ban biên tập Cổng Thông tin 

điện tử) nên việc cập nhật thông tin đôi lúc chưa được kịp thời, đầy đủ.  
- Một số đơn vị chưa quan tâm việc cung cấp và cập nhật thông tin thường 

xuyên trên trang TTĐT đơn vị mình theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ -
CP của Chính phủ và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- Tiếp tục chỉ đạo Cổng TTĐT tỉnh và các Trang TTĐT thành phần tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống các văn bản pháp luật của tỉnh; các thông tin chỉ đạo 

điều hành của lãnh đạo tỉnh, các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, 
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khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, các thông tin về 
quy hoạch, kế hoạch, kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh; xúc tiến đầu tư, chính sách, 

thông tin về thuế, thủ tục hành chính... đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
dễ dàng tìm kiếm, khai thác. 

- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch số 44/KH-

UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh về khắc phục những hạn chế, yếu kém và 
nâng cao chỉ số PCI năm 2021 và các năm tiếp theo; Quyết định số 2937/QĐ-

UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp thực hiện 
Chỉ số thành phần Tính minh bạch trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch 1128/KH-STTTT-TTCNTTTT ngày 
28/6/2021 về khắc phục những hạn chế, yếu điểm và phối hợp thực hiện nâng cao 

chỉ số 3 (tính minh bạch) của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 
và những năm tiếp theo. 

- Phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách, chú trọng bồi 
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng và số lượng tin, bài. 

- Tăng cường biên dịch và đăng tải tin, bài từ tiếng Việt sang tiếng Khmer, 
đặc biệt là các thông tin về kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phong trào 

thi đua, gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các 
ngày lễ lớn, kỉ niệm trong năm để đáp ứng nhu cầu thông tin của đồng bào dân 
tộc Khmer. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook,... để 
người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thức của tỉnh, góp phần định hướng 

và hạn chế thông tin xấu độc trên mạng xã hội. 
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh 

và các trang TTĐT thành phần để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ủy ban 
nhân dân tỉnh có hướng chỉ đạo. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh./. 

 
Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 
- BBT Cổng TTĐT; 
- Lưu VT, THCB. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 

 
 

 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
Nguyễn Thanh Tâm 
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