
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:         /BC-BDT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Cổng thông tin 

điện tử Ban Dân tộc tỉnh năm 2022. 

 

Kính gửi: Ban biên tập cổng TTĐT tỉnh Lào Cai. 
 

 

Thực hiện Quy chế số 25-QC/TU ngày 21/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ 

chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các Cổng thông tin 

điện tử thành phần. Ban Dân tộc báo cáo kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử 

năm 2022 (số liệu tính từ ngày 17/12/2021 đến ngày  17/12/2022) như sau: 

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

- Số lượng tin, bài cập nhật đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử: 198 tin, bài. 

- Số lượng cơ sở dữ liệu đăng tải: 250 văn bản, bao gồm: văn bản chỉ đạo điều 

hành, hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc; báo cáo định kỳ của ngành và báo 

cáo chuyên đề thực hiện các chương trình mục tiêu; quy hoạch - kế hoạch phát 

triển ngành; dự án, hạng mục đấu thầu. 

- Mở mới chuyên mục “Xin ý kiến dự thảo Văn bản pháp luật”; “Xây dựng 

chính quyền điện tử”; Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN. 

- Tạo banner về các nội dung: tuyên truyền kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng 

bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022). Cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên Cổng thông tin 

điện tử của Ban.  

- Đăng tải banner cuộc thi trắc nghiệm trên internet: Tìm hiểu Chiến lược phát 

triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Cuộc thi trắc nhiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh 

Lào Cai và Chi bộ Đảng đầu tiên Công an tỉnh (12/8/1947 – 12/8/2022); Cuộc thi 

trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế  

trên Cổng thông tin điện tử của Ban. 

- Đăng tải banner tuyên truyền Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai 

2. Chuyên mục Hỏi - Đáp 

- Tổng số câu hỏi nhận được thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, trong đó: 

+ Câu hỏi tồn từ thời gian trước: không có. 

+ Nhận mới trong năm 2022: 03 câu hỏi. 

- Số câu hỏi đã trả lời: 01 câu hỏi. 
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- Số câu hỏi đang trả lời: không có. 

- Số câu hỏi chưa trả lời: không có. 

- Số câu hỏi đã xóa: 02 (Do 01 câu hỏi phản ảnh về cung cấp trang thiết bị 

cho các trường học; không đúng quy chế hoạt động Cổng thông tin, Ban dân tộc 

tỉnh đã có văn bản trao đổi với UBND huyện Si Ma Cai để trả lời công dân. 01 câu 

hỏi trùng lặp). 

- Số câu hỏi không thuộc thẩm quyền: Không có. 

- Số câu hỏi nhận được do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến: không có. 

3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Ban Dân tộc đã thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT của cơ quan từ tháng 8/2019. 

- Tổng số thủ tục hành chính: 02 thủ tục. 

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến: 02 thủ tục.  

+ Trong đó, Mức 4: 02 thủ tục. 

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến phát sinh trong 9 tháng đầu năm, cụ thể: 

STT Tên DVCTT 
Tổng số hồ 

sơ 

Đối tượng        

sử dụng 
Lệ phí 

Mức 

DVCTT 

1 
Công nhận người có uy tín trong 

đồng bào DTTS 
09 

Cơ quan, tổ 

chức nhà nước 
Không Mức 4 

2 
Đưa ra khỏi danh sách người có 

uy tín trong đồng bào DTTS 
09 

Cơ quan, tổ 

chức nhà nước 
Không Mức 4 

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

- Đăng tải kịp thời các thông tin trên các kênh chính của Cổng thông tin điện 

tử, đưa tin tức kịp thời mang tính thời sự, nội dung phong phú; cập nhật kịp thời, 

đầy đủ các báo cáo, tài liệu, kế hoạch của Ban góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 

Nhà nước về lĩnh vực dân tộc. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của tỉnh đối với hoạt động của Cổng 

thông tin điện tử Ban, bổ sung kịp thời các kênh tin phục vụ nhiệm vụ chính trị 

chung của tỉnh và của ngành. 

- Công tác duy trì hoạt động Cổng TTĐT được thường xuyên, liên tục và phát 

huy hiệu quả tốt, đối với công tác chỉ đạo, điều hành, công tác thông tin, tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của Ban. 

- Số lượng tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tăng cả về số lượng, 

chất lượng, phản ảnh kịp thời các hoạt động của ngành. Chất lượng bài viết của các 

cộng tác viên đã có sự chuyển biến rõ rệt, nội dung của nhiều bài viết có sự đầu tư 

nghiên cứu có chất lượng về các vấn đề của xã hội. Đánh giá được thực trạng về 

tình hình văn hóa bản sắc, các tập tục văn hóa của người dân tộc thiểu số địa 

phương, các lễ hội được tái hiện và ghi nhận một cách chi tiết qua các bài viết của 

các cộng tác viên. Đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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- Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin của Cổng thông 

tin điện tử thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 

14/12/2020 của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tự đánh giá kết quả cung 

cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử như sau: 

STT 
Đối với Cổng TTĐT thành viên  

các sở, ban, ngành 

Điểm tối 

đa 

Đơn vị 

tự chấm 

I ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG CẤP THÔNG TIN 50 điểm 50 điểm 

1 

Thông tin Giới thiệu: Sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của cơ quan; Quá trình phát triển; Thành tựu 

nổi bật; Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan; Địa chỉ, 

số điện thoại liên hệ cơ quan. 

5 điểm 5 điểm 

2 

Tin tức - Sự kiện: Các tin, bài, ảnh hoạt động, các vấn đề liên 

quan thuộc phạm vi QLNN của cơ quan… (cập nhập 05 ngày 

làm việc sau khi diễn ra tin tức sự kiện). 

5 điểm 5 điểm 

3 

Văn bản chỉ đạo điều hành: Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ 

trưởng cơ quan đã được thống nhất và ban hành bằng văn bản; ý 

kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, 

cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan… 

(cập nhập chậm nhất 05 ngày sau khi văn bản được ban hành). 

10 điểm 10 điểm 

4 

Báo cáo phát triển ngành: Cập nhật đầy đủ các báo cáo phát triển 

ngành theo từng tháng, quý, năm. (cập nhật chậm nhất 05 ngày 

sau khi văn bản được ban hành) 

5 điểm 5 điểm 

5 

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chế độ,  

chính sách và pháp luật đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi 

QLNN của cơ quan (cập nhập chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi 

văn bản thông thường được ban hành và chậm nhất trước 1 ngày 

sau khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành). 

5 điểm 5 điểm 

6 

Thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại 

địa phương; kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực… (cập nhật chậm nhất 8 ngày sau khi văn bản 

được ban hành). 

10 điểm 10 điểm 

7 

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 

gồm: Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, dự án đang 

triển khai, dự án đã hoàn tất (cập nhật chậm nhất 8 ngày sau khi 

văn bản được ban hành). 

10 điểm 10 điểm 

II ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN HỎI - ĐÁP, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 40 điểm 40 điểm 

1 Chuyên mục Hỏi - Đáp 15 điểm 15 điểm 

 Trả lời đầy đủ các câu hỏi  15 điểm X 

1.1 Trả lời câu hỏi đúng thời gian  5 điểm X 

1.2 Trả lời câu hỏi đảm bảo chất lượng 5 điểm X 

1.3 Trả lời câu hỏi đúng chức danh 5 diểm X 

1.4 Trường hợp các đơn vị không nhận được câu hỏi  15 điểm 15 điểm 
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2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 25 điểm 25 điểm 

2.1 

Cập nhật đầy đủ, bổ sung kịp thời các bộ thủ tục hành chính 

công (mức 1, mức 2, mức 3 và mức 4) khi có sự thay đổi hoặc 

chỉnh sửa 

5 điểm 5 điểm 

2.2 
Giải quyết đúng thời hạn trên 90% bộ hồ sơ thủ tục hành chính 

mức 2, mức 3, mức 4 do công dân gửi đến 
20 điểm 20 điểm 

2.3 
Giải quyết đúng thời hạn từ 75 – 89% bộ hồ sơ thủ tục hành 

chính mức 2, mức 3, mức 4 do công dân gửi đến  
15 điểm  

2.4 
Giải quyết đúng thời hạn từ 60 – 75% bộ hồ sơ thủ tục hành 

chính mức 2, mức 3, mức 4 do công dân gửi đến 
12 điểm  

2.5 
Giải quyết đúng thời hạn từ 50 – 60% bộ hồ sơ thủ tục hành 

chính mức 2, mức 3, mức 4 do công dân gửi đến 
8 điểm  

2.6 
Giải quyết dưới 50% bộ thủ tục hành chính mức 2, mức 3, mức 4 

do công dân gửi đến 
5 điểm  

2.7 
Trường hợp không nhận được hồ sơ thủ tục hành chính của công 

dân hoặc đơn vị không có dịch vụ công trực tuyến 
25 điểm  

2.8 Trường hợp đơn vị đã triển khai nhưng không thực hiện -20 điểm  

III ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH 10 điểm 10 điểm 

1 Đảm bảo font chữ theo quy định (Font:Arial; size: 13) 2 điểm 2 điểm 

2 Có ảnh minh họa, trình bày đẹp 3 điểm 3 điểm 

3 Cổng thành viên thực hiện tốt nhất chuyên mục Hỏi – Đáp 2 điểm 2 điểm 

4 
Cổng thành viên thực hiện trả lời nhiều câu hỏi nhất chuyên mục 

Hỏi - Đáp 
1 điểm 1 điểm 

5 Cổng thành viên thực hiện tốt nhất dịch vụ công trực tuyến 2 điểm 2 điểm 

 Tổng cộng I+II+III 
100 

điểm 

100 

điểm 

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử Ban Dân 

tộc tỉnh Lào Cai năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, TT&ĐB. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Phùng 
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