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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

 Thực hiện sự phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 05 của Thường trực 

HĐND tỉnh tại Thông báo số 227/TB-TTHĐND, ngày 05/11/2021, Ban Văn hóa 

- Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo số 382/BC-UBND, ngày 29/11/2021 của 

UBND tỉnh về Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 

2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - 

Xã hội báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Đánh giá về kết quả đạt được 

Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với đánh giá về tình hình thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin của công dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên như trong 

Báo cáo của UBND tỉnh và nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như sau: 

 Trên cơ sở quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Nghị định 

13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tỉnh  

triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương góp phần 

minh bạch, công khai hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nâng cao trách nhiệm 

và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức; phát huy được vai trò của 

Nhân dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, đồng thời giúp người 

dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; giúp các doanh nghiệp chủ động hơn 

trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh. Thông qua việc bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin từng bước hình thành cơ chế giám sát có hiệu quả của 

người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng vào việc 

bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. 

Căn cứ Điều 17, Luật Tiếp cận thông tin, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã 

công khai rộng rãi thông tin với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Ban 

hành văn bản chỉ đạo trực tiếp; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND 

tỉnh, công báo tỉnh; lấy ý kiến tham gia thông qua các hội nghị tuyên truyền, tiếp 

xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, tiếp công dân; các phương tiện thông tin 

đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở,... Việc cung cấp thông tin cho người 

khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới cũng được 
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quan tâm thực hiện với các phương thức phù hợp với đối tượng và điều kiện thực 

tiễn của địa phương như: phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; lồng 

ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù; lồng 

ghép trong các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh; trợ giúp pháp lý cho người 

khuyết tật, hòa giải ở cơ sở,... Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 7.115 cuộc 

tuyên truyền pháp luật thu hút được 223.167 lượt người tham dự; công khai 

373.105 thông tin với 38.021.989 lượt thông tin được khai thác, 11.922 số thông 

tin có phản hồi.  

Các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện được các cơ quan, đơn 

vị thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Danh mục thông tin được công khai 

và danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện được rà soát, cập nhật, phân 

loại đảm bảo chính xác, không có tình trạng thông tin phải đính chính, sửa đổi, 

bổ sung.  

Các thủ tục hành chính của các sở, ban ngành, UBND các cấp được tích 

hợp công khai, rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; các văn bản quy 

phạm pháp luật được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cơ 

bản đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân, không xảy ra các 

hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin hay khiếu kiện liên quan đến cung 

cấp thông tin. Đặc biệt đã kịp thời truyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử 

Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công khai, cung cấp 

thông tin về phòng, chống dịch bệnh; về việc hỗ trợ cho người dân và doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,....  

2. Một số hạn chế 

- Việc tiếp cận, lấy ý kiến của nhân dân đối với nội dung các dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật chưa hiệu quả. Một bộ phận người dân vùng sâu vùng 

xa, biên giới hạn chế về thông tin, chưa nắm bắt được quyền, trách nhiệm của 

mình trong việc tiếp cận thông tin. 

- Còn một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành và công bố công khai quy chế 

nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo 

quy định tại  Điểm h, Điều 34, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.  

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

Để thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định, 

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai một số 

nhiệm vụ cụ thể sau: 

(1). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ban hành và công bố công khai quy chế nội 

bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo quy 

định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.  

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác vận hành cổng 

thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; cơ sở dữ liệu thông tin của đơn vị có 

trách nhiệm cung cấp theo quy định. Xác định rõ đơn vị, cá nhân làm đầu mối 

cung cấp thông tin; đảm bảo các điều kiện cần thiết để người yêu cầu có thể trực 
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tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở cơ quan nhà nước 

và qua mạng điện tử.  

- Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn 

của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng. 

(2). Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên 

môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ làm đầu mối cung cấp thông tin 

trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

(3). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các 

quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm (nếu có).  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Các vị ĐBQH tỉnh, ĐB HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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