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Số:  100/TB - VP Lạng Sơn, ngày  06 tháng 8 năm 2018 

 

  
 

THÔNG BÁO 
Kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất Trang thông tin điện tử thành viên 

___________ 

 

Thực hiện Đề án nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, ngày 
14/6/2018 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2181/VP – 
THCB về việc rà soát, hoàn thiện nội dung các Trang thông tin điện tử thành 
viên của Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Văn phòng 
UBND tỉnh thông báo kết quả xử lý tới các sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành phố như sau: 

1. Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị: 

- Đề nghị cập nhật dữ liệu tin bài cũ: 6 đơn vị. 

- Đề nghị chỉnh sửa, thêm, bớt các chuyên mục thông tin: 16 đơn vị. 

- Đề nghị hỗ trợ đào tạo tập huấn quản trị: 4 đơn vị. 

(Chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

2. Kết quả xử lý: 

- Với nhóm đề nghị cập nhật dữ liệu: Văn phòng UBND tỉnh đã yêu 
cầu đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần công nghệ Bình Minh tiến hành cập 
nhật dữ liệu (Đến nay, dữ liệu các đơn vị đã được cập nhật trong khoảng thời 
gian 02 năm). 

- Với nhóm đề nghị chỉnh sửa, thêm, bỏ các chuyên mục thông tin: Văn 
phòng UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp chỉnh 
sửa, bổ sung hoàn thiện theo đề nghị của các đơn vị. 

- Với nhóm đề nghị tổ chức đạo tạo, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ 
quản trị: vì số lượng ít nên không thể tổ chức lớp đào tạo, tập huấn tập trung, 
đề nghị các đơn vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp Trung tâm TH-CB, Văn phòng 
UBND tỉnh để được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp.   
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./.     

                                                      

 CHÁNH VĂN PHÒNG  Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;  
- Các phòng  CM; 
- Lưu: VT, THCB. 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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Phụ lục 
Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về rà soát, hoàn thiện nội 

dung các Trang thông tin điện tử thành viên 
(Kèm theo Thông báo số 100/TB-VP ngày   06/8/2018) 

Nội dung đề nghị hỗ trợ 
S 
T
T 

Tên đơn vị Cập nhập 

dữ liệu 

Chỉnh sửa, 

thêm, bỏ các 

chuyên mục 

thông tin 

Đào tạo, 

tập huấn 

cán bộ 

quản trị 

 
 

Ghi chú 

I Khối Sở, ngành     
1 Văn phòng HĐND tỉnh  x   
2 Ban Dân tộc   x  
3 Ban Quản lý Khu kinh tế  x x  
4 Sở Khoa học và Công nghệ x x   
5 Sở Công Thương x x   
6 Sở Giao thông vận tải    Nhất trí 
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư  x   
8 Sở Lao động - TBXH    Nhất trí 
9 Sở Ngoại vụ  x   

10 Sở Nông nghiệp và PTNT    Nhất trí 
11 Sở Nội vụ   x  
12 Sở Tài chính x x   
13 Sở Thông tin và Truyền thông  x   
14 Sở Tài nguyên và Môi trường    Không có ý kiến
15 Sở Tư pháp  x   
16 Sở Văn hoá – TT và DL    Nhất trí 
17 Sở Xây dựng x x   
18 Sở Y tế  x   
19 Thanh tra tỉnh    Không có ý kiến
II Khối huyện, thành phố     
1 UBND Thành phố Lạng Sơn    Không có ý kiến
2 UBND huyện Hữu Lũng    Nhất trí 
3 UBND huyện Chi Lăng x  x  
4 UBND huyện Bắc Sơn  x   
5 UBND huyện Bình Gia    Không có ý kiến
6 UBND huyện Văn Quan  x   
7 UBND huyện Văn Lãng  x   
8 UBND huyện Tràng Định    Nhất trí 
9 UBND huyện Lộc Bình  x   

10 UBND huyện Đình Lập x x   
11 UBND huyện Cao Lộc    Không có ý kiến
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