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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử thành viên năm 2020 
 

Thực hiện Công văn số 4876/VP-THCB, ngày 27/11/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình hoạt động Trang thông 

tin điện thành viên năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN 

TỬ 

1. Tên cơ quan chủ quản Trang Thông tin điện tử (TTĐT): Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên miền trang TTĐT: http://sokhcn.langson.gov.vn 

3. Cán bộ quản trị Trang TTĐT: 

 - Họ và tên: Lưu Bá Mạc   

- Số điện thoại: 0968.777.619 

 - Đơn vị công tác: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

4. Ban Biên tập trang thông tin điện tử:  

- Quyết định thành lập:  

+ Quyết định số 136/QĐ-SKHCN, ngày 03/10/2019 của Giám đốc Sở 

KH&CN về việc kiện toàn BBT Bản tin Thông tin khoa học và công nghệ; 

Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn. Tổng số thành viên của 

BBT: 04 đồng chí. 

+ Từ ngày 13/7/2020: Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 13/7/2020 

của Giám đốc Sở KH&CN về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện 

tử của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn. Tổng số thành viên của BBT: 05 đồng chí. 

- Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BBT: Quyết định số 

100/SKHCN, ngày 13/7/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về việc ban hành Quy 

chế hoạt động của BBT Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn. 

- Quy chế quản lý, vận hành và duy trì trang thông tin điện tử: Quy chế 

Hoạt động của BBT Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-SKHCN, ngày 13/7/2020 của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn). 
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- Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao: Quyết định số 126/QĐ-SKHCN, 

ngày 12/8/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh 

phí chi trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tổng kinh phí bố chí cho hoạt động của Trang TTĐT năm 2020:  

Kính phí bố trí cho hoạt động của trang thông tin điện tử là tiền nhuận bút 

cho các tác giả cung cấp các tin, bài và ảnh hoạt động. Tổng kính phí dự kiến là 

100.000.000 đồng. 

II. KẾT QUẢ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG 

TIN ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN (Tính từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 10/12/2020) 

TT Mục thông tin  Đánh giá  

1 Thông tin giới thiệu có công khai đầy đủ theo quy định:  

 
- Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ 

quan. 
Có 

 

- Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền 

bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện 

thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức. 

Có 

 

- Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử bao gồm: 

địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức 

để giao dịch với tổ chức, cá nhân.  

 Có 

 

- Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; tóm lược 

quá trình hình thành và phát triển của cơ quan (Đối với 

các sở, ngành). 

Có 

2 Tin tức, sự kiện   Số lượng 

 
Tổng số tin, bài tự biên tập đã đăng về hoạt động, các vấn 

đề liên quan thuộc phạm vi QLNN của cơ quan. 
180 

3 Thông tin chỉ đạo điều hành Số lượng 

 
- Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã 

được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản. 
200 

 
- Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân. 
Không 



3 

 
- Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực QLNN của cơ quan. 
Không 

 
- Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan (đăng tải theo tuần 

làm việc) 
Không 

4 
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực 

hiện pháp luật, chế độ, chính sách   
Số lượng 

 

Số tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc 

thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những 

lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của cơ quan 

50 

5 
Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển 
Số lượng 

 
- Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

ngành, lĩnh vực  
05 

6 
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua 

sắm công 
Số lượng 

a 

Các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công 

trong năm (danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư, đang 

triển khai, đã hoàn thành) 

Không 

b 

Thông tin dự án: Tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực 

chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự 

án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án 

Không 

7 Văn bản quy phạm pháp luật  

 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và 

văn bản quản lý hành chính có liên quan 
Có 

8 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến  Số lượng 

a 

Có mục "Dịch vụ công trực tuyến" thông báo danh mục 

dịch vụ công trực tuyến, mức độ của các dịch vụ, phân 

loại theo ngành, lĩnh vực 

Có 

b Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3,4 68 

c Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có 

Hồ sơ tiếp nhận 1175  

Hồ sơ đã giải quyết 1155 
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Đúng hạn 1155 

Quá hạn 0 

9 Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân  Số lượng 

 
Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ 

trương chính sách cần xin ý kiến  
có 

10 Chức năng hỗ trợ trên trang Thông tin điện tử Số lượng 

a Số câu hỏi của tổ chức, cá nhân trên chuyên mục Hỏi – Đáp Không 

b Số câu trả lời của đơn vị được đăng tải Không 

c 

Có sơ đồ website thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc 

các hạng mục thông tin của trang TTĐT; đảm bảo liên kết 

đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng 

Không 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được năm 2020 

Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN đã được nâng cấp về bố cục, giao 

diện, nên công tác duy trì hoạt động đăng tải tin, bài và công tác quản trị trang 

thông tin được dễ dàng và thuận tiện hơn. Công tác thông tin tuyên truyền về các 

hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ được duy trì thường xuyên theo quy 

định hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên 

truyền về các hoạt động khoa học và công nghệ đối với công chúng. Cụ thể như 

sau: 

- Số lượng và chất lượng các tin, bài, hình ảnh được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ được tăng lên; các chuyên mục 

tương đối đa dạng và phong phú. 

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến nay, Trang TTĐT đã đăng tải được 

trên 200 tin, bài, hình ảnh về các hoạt động của ngành với các nội dung tập trung 

ở các lĩnh vực như: Tin tức hoạt động, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, công tác sáng 

kiến, công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công tác sở hữu trí tuệ, công tác 

an toàn bức xạ hạt nhân, công tác ISO, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác 

thanh tra, các cuôc thi sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ KHCN... 

- Các thành viên BBT đã tích cực tham gia hoạt động đúng chức năng, 

nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của BBT. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được triển khai. 
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- Nội dung tin, bài, hình ảnh được chỉnh lý và duyệt trước khi đưa lên 

Trang TTĐT nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời, góp phần phần đáp ứng 

được yêu cầu cập nhật thông tin của công chúng về tình hình hoạt động của Sở 

KH&CN. 

2. Tồn tại, Hạn chế 

Tuy đã có nhiều cố gắng đăng tải các thông tin cơ bản theo luật định 

nhằm phục vụ nhu cầu khai thác của các tổ chức, cá nhân nhưng hoạt động 

Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN vấn còn một số tồn tại, hạn chế như 

sau: 

- Chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu về thông tin chương 

trình, danh mục, đề tài dự án nghiên cứu khoa học theo qui định tại Thông tư 

14/2014/TT-BKHCN, ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN. 

- Một số chức năng về kỹ thuật của Trang TTĐT của Sở KH&CN vẫn còn 

hạn chế. Cụ thể như: các tiện ích về tra cứu, tìm kiếm, in tin bài còn hạn chế. 

Chưa có tiện ích thống kê số lượng tin, bài,... theo từng thể loại một cách cụ thể 

và chi tiết. 

- Thành viên BBT Trang TTĐT của Sở là cán bộ không chuyên trách về 

CNTT, chủ yếu là kiêm nhiệm và chưa được đào tạo bài bản về lĩnh vực báo chí, 

do vậy việc biên tập nội dung tin bài còn hạn chế chưa có sức lôi cuốn người 

xem. 

- Số lượng cộng tác viên viết tin, bài về khoa học và công nghệ chưa 

nhiều, nên tính đa dạng và tính kịp thời trong việc đưa thông tin trong tất cả các 

hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ còn hạn chế.  

3. Biện pháp khắc phục 

Tiếp tục thực hiện việc cập nhật, bổ sung các thông tin, cơ sở dữ liệu còn 

thiếu trong các chuyên mục thông tin về chương trình, danh mục, đề tài, dự án 

khoa học trên Trang TTĐT cho phù hợp với điều kiện thực tế... Nhằm phục vụ 

tốt hơn nữa nhu cầu thông tin của độc giả. 

Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

của Trung ương, tỉnh, ngành đảm bảo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể dễ 

dàng tìm kiếm, khai thác các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang TTĐT của 

Sở. 

Tiếp tục phối hợp với các cộng tác viên viết các tin, bài về các hoạt động 

khoa học và công nghệ một cách đa dạng hơn, nhiều chiều hơn, hấp dẫn hơn. 
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Cử các cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác thông tin tham gia các buổi 

tập huấn về kiến thức, kĩ năng báo chí. Tiếp tục khuyến khích hơn nữa các thành 

viên của Sở Khoa học và Công nghệ tham gia viết tin và bài. 

4. Phương hướng hoạt động năm 2021 

Duy trì đánh giá tình hình hoạt động Trang TTĐT của Sở, rà soát, đăng tải 

bổ sung các thông tin về chỉ đạo điều hành, thông tin về quy hoạch, kế hoạch 

phát triển ngành, thông tin về dự án, đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, Lịch làm 

việc của lãnh đạo cơ quan (đăng tải theo tuần làm việc)... 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của 

Trang TTĐT.  

Khuyến khích các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chú trọng 

cung cấp tin, bài có nội dung phù hợp làm phong phú, đa dạng Trang TTĐT của 

Sở. 

Tiếp tục động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhận, đơn vị đóng góp 

cho Trang TTĐT của Sở. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện giao diện của Trang TTĐT với từng chuyên 

mục được bổ sung, sắp xếp bố cục ngày một khoa học, phù hợp và dễ truy cập 

nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác chỉ đạo điều hành của Sở. 

Đề nghị Sở Thông tin truyền thông, Báo Lạng Sơn, BBT Cổng TTĐT của 

tỉnh tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ báo chí để 

nâng cao trình độ cho cán bộ phụ trách thực hiện nhiệm vụ biên tập, viết tin, bài 

của các cơ quan, đơn vị. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử năm 

2020 của Sở KH&CN, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 
  Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN.(nnh) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

( Đã ký) 
 
 
 

 
Bế Thị Thu Hiền 
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