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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

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

- Tăng cường cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT của VQG Hoàng Liên với 

tổng số 108 bài viết, trong đó: Tin, bài hoạt động của đơn vị (47 tin bài); Văn bản 
chỉ đạo điều hành (07 văn bản); Thông báo, báo cáo (13), Thông tin quy hoạch, kế 

hoạch (01),  Lịch công tác (40) (số liệu từ ngày 01/01/2022-14/6/2022). 

- Nội dung nổi bật tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm: Tiếp tục tuyên 

truyền về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Chủ động phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; Sách điện tử 30 
năm Lào Cai Sáng tạo; Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/03/1947-05-03/2022); Toàn văn bài phát biểu của Tổng 
bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/2/2022); Giờ trái đất 20h30’ ngày 
27/3/2022; Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm ngày thành lập 
Công an tỉnh tỉnh và chi bộ đầu tiên (12/8/1947-12/8/2022); Cuộc thi trắc nghiệm 

trên internet tìm hiểu Chiến lược sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 

VQG Hoàng Liên (12/7/2002-12/7/2022); Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2022. 

2. Chuyên mục Hỏi - Đáp 

-  Trong Quý đơn vị không nhận được câu hỏi thuộc thẩm quyền xử lý và 
không có câu hỏi tồn từ trước. Duy trì theo dõi thường xuyên chuyên mục 

Hỏi - Đáp để trả lời kịp thời, đúng trọng tâm đối với các câu hỏi của các tổ chức, 
cá nhân gửi đến VQG Hoàng Liên. 

3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Chưa được triển khai 

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

 Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin của các cổng 

TTĐT thành viên, Vườn quốc gia Hoàng Liên tự đánh giá đạt 72 điểm - Mức Tốt 
(áp dụng đối với Cổng thành viên không có chức năng, nhiệm vụ hoặc cung cấp 
theo ngành dọc Dịch vụ công trực tuyến). 

 

 



  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tăng cường cung cấp tin bài về các hoạt động của đơn vị, công bố các 

thông tin lãnh đạo, chỉ đạo;… Cập nhật thường xuyên các thông tin giới thiệu về bộ 
máy tổ chức của VQG Hoàng Liên: Sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn; tóm lược quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu nổi bật của 
VQG Hoàng Liên qua từng thời kỳ; danh bạ điện tử; … 

- Tăng lượt truy cập cổng TTĐT thông qua tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của cán bộ CCVC trong đơn vị đối với việc truy cập cổng 
TTĐT để kịp thời nắm bắt thông tin. Tích cực nghiên cứu đổi mới giao diện để tạo 

sự thuận lợi và thu hút người xem. 

- Tích cực đăng tải các nội dung tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước, địa phương, tiếp tục các nội dung tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập VQG Hoàng Liên (12/7/2002-12/7/2022). 

- Duy trì thực hiện trả lời kịp thời, đúng trọng tâm đối với các câu hỏi của 
các tổ chức, cá nhân gửi đến VQG Hoàng Liên trên chuyên mục Hỏi - Đáp. 

- Thực hiện quản lý, đảm bảo các điều kiện tốt cho việc đăng tải, lưu trữ 
thông tin trên Cổng TTĐT. 

Trên đây là Báo cáo của Vườn quốc gia Hoàng Liên./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở TT&TT; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Duy Thịnh 
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