
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 
THANH TRA TỈNH 

 
Số:         /BC-TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động của Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh 

Quý I năm 2023 (số liệu tính từ 20/12/2022 đến 15/3/2023) 
 

Thực hiện Quyết định số 4526/QĐ-HĐBT ngày 14/12/2020 của Hội đồng 
biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức 

độ cung cấp thông tin và Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử 
thành phần; Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử 

Quý I năm 2023 như sau: 

1. Kết quả cập nhật tin, bài, dữ liệu 

- Số lượng tin bài sản xuất, cập nhật: 13. 

- Số lượng cơ sở dữ liệu đăng tải: 71 văn bản. 

- Mở thêm chuyên mục, kênh thông tin mới: Không. 

* Nội dung: Liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. 

2. Chuyên mục Hỏi - Đáp 

Trong tháng Quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh không nhận được câu hỏi 
của bạn đọc trên chuyên mục Hỏi - đáp. 

3. Dịch vụ công trực tuyến 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao nên Thanh tra tỉnh Lào Cai 

không có dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT cơ quan. 

4. Đánh giá kết quả cung cấp thông tin của Cổng TTĐT cơ quan 

Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin và Dịch vụ 
công trực tuyến trên Cổng TTĐT thành phần theo Quyết định số 4526/QĐ-HĐBT 

ngày 14/12/2020, trong Quý I năm 2023, Thanh tra tỉnh tự đánh giá kết quả cung 
cấp thông tin của Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh xếp loại tốt, đạt 90 điểm.  

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của Cổng TTĐT Thanh tra tỉnh 
Quý I năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 
PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
 

 
Hoàng Công Phái 
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