
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:          /KH – STP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Lào Cai, ngày    tháng    năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2023  

 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ ban 

hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và của Quốc gia; 

Căn cứ Quy chế số 25-QC/TU ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành 

Quy chế tạm thời về tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào 

Cai và các Cổng thông tin điện tử thành phần; 

Căn cứ Kế hoạch số 420/KH-HĐBT ngày 28/12/2022 của Hội đồng Biên tập 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai về Hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Lào Cai năm 2023; 

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện 

tử (TTĐT) năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Sở Tư pháp tỉnh 

Lào Cai theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính 

phủ. 

Phát triển Cổng TTĐT của Sở là điểm truy cập của cơ quan trên môi trường 

mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua 

đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiện thị thông tin. 

2. Yêu cầu 

Cổng TTĐT của Sở đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu theo quy 

định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và văn bản 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của tỉnh; Quy chế số 25-

QC/TU ngày 18/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các chỉ tiêu cụ thể 

- Công bố đầy đủ, kịp thời 100% các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, 

giám sát (được phép công bố) của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; của Sở và 

các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đăng tải, công bố đầy đủ 100% bộ thủ tục hành chính ngành tư pháp đã 

được UBND tỉnh công bố; Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã 

được UBND tỉnh phê duyệt lên cổng thông tin điện tử của Sở. 

- 100% các câu hỏi hợp lệ của cá nhân, tổ chức gửi đến được trả lời kịp thời, 

đúng trọng tâm và thời gian quy định. 

- Đăng tải kịp thời các hoạt động của Thường trực Tỉnh uỷ; Đoàn đại biểu Quốc 

hội, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tư pháp. 

-  Đăng tải kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công 

tác và các hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.  

2. Về cung cấp thông tin 

- Thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định tại Điều 

4, Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, giám 

sát (được phép công bố) của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của Sở và các đơn 

vị trực thuộc Sở. 

- Cung cấp kịp thời thông tin về các vấn đề báo chi, dư luận quan tâm góp 

phần định hướng thông tin, dư luận. 

- Chia sẻ, đăng tải tin, bài, tin vắn, sự kiện, ảnh, video, các hoạt động lãnh 

đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, 

HĐND, UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở; các vấn đề dư luận xã hội, báo chí quan tâm 

trên các nên tảng mạng xã hội, Fanpage của Sở. 

- Thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

và theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP. 

3. Về dịch vụ hành chính công, tương tác với tổ chức, cá nhân trên môi 

trường mạng 

- Công bố kịp thời Danh mục, quy trình giải quyết nội bộ các thủ tục hành 

chính ngành tư pháp, danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng TTĐT của Sở. Kết nối, khai thác dữ liệu Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh 

Lào Cai liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia trên Cổng TTĐT của Sở. 
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- Tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng và tiện ích của việc thực hiện giải 

quyết TTHC trực tuyến; tăng cường hướng dẫn thực hiện các TTHC, nộp hồ sơ 

trực tuyến, tra cứu hồ sơ… trên Cổng dịch vụ hành chhính Công tỉnh Lào Cai và 

Cổng hành chính công Lào Cai trên Zalo để người dân biết và sử dụng. Rà soát 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình và Dịch vụ công trực tuyến một phần được quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP. Trọng tâm là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

và các ứng dụng thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Chuyên mục Hỏi-Đáp và tiếp nhận 

thông tin phản hồi trực tuyến: Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả lời câu hỏi của 

tổ chức, cá nhân gửi đến, nội dung trả lời, đúng trọng tâm câu hỏi và đúng chức 

danh người trả lời theo quy định. 

4. Cập nhật, bổ sung phát triển cấu trúc hệ thống Cổng thông tin điện 

tử của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 

- Đổi mới giao diện Cổng TTĐT của Sở; Rà soát, xây dựng bổ sung thêm 

các chức năng, kênh thông tin trên giao diện Cổng TTĐT của Sở đảm bảo thuận 

tiện trong truy cập, tìm kiếm thông tin, đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị định 

số 42/2022/NĐ-CP. 

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các modul, baner, liên kết, tích hợp các 

kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai 

thác, sử dụng và cá nhân hoá việc hiển thị thông tin. 

- Rà soát, phát triển đồng bộ các chức năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

của cơ quan Nhà nước trên Cổng TTĐT của Sở trên môi trường mạng thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước. 

- Triển khai xây dựng một số chỉ tiêu đo lường về cung cấp thông tin của cơ 

quan Nhà nước trên môi trường mạng; đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc 

cung cấp và hiệu quả sử dụng thông tin, đảm bảo việc kết nối đến các hệ thống 

thu tập giám sát (EMC) theo quy định tại văn bản số 4946/BTTTT-CĐSQG về 

hướng dẫn triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Làm nhiệm vụ thường trực của Ban biên tập, tham mưu cho Trưởng ban 

biên tập tổ chức triển khai các hoạt động của Cổng TTĐT; trực tiếp quản trị Cổng 

TTĐT. 
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- Chịu trách nhiệm duy trì, quản lý nội dung thông tin trên Cổng TTĐT Sở 

đảm bảo thông tin đúng định hướng, kịp thời, phong phú, đáp ứng nhu cầu thông 

tin của độc giả. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực 

hiện công tác thu thập, tổng hợp và biên tập thông tin dữ liệu để cập nhật lên Cổng 

TTĐT. 

- Duy trì đánh giá tình hình hoạt động Cổng TTĐT của Sở theo Bộ tiêu chi 

đánh giá mức độ cung cấp thông tin và Dịch cụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT 

thành phần gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp. 

2. Các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Căn cứ Kế hoạch các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển 

khai thực hiện theo nội dung, đảm bảo đúng tiến độ quy định. Cung cấp các tin 

bài tập trung phản ánh hoạt động chuyên môn tiêu biểu mang tính thời sự của 

ngành; kết quả công tác toàn diện hoặc từng mặt của các lĩnh vực trong tháng, quý 

hoặc năm gửi Văn phòng Sở biên tập, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lào 

Cai năm 2023 của Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; 
- Các phòng nghiệp vụ; 
- Các đơn vị trực thuộc;  
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu VT, TH. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

                   Trần Xuân Hưng 
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