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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 685/STP-PBGDPL ngày 20/8/2020 

của Sở Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin, Sở Xây dựng báo cáo như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành  

- Công tác triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin được Lãnh đạo Sở 

tải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; thông qua đó, 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và Luật tiếp cận 

thông tin nói riêng của cán bộ, công chức, người lao động. 

- Hàng năm, Sở đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật để 

phổ biến, tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, người lao 

động và các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuộc phạm vi ngành quản lý. Ngoài 

ban hành Kế hoạch, Sở lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật 

với nhiều hình thức như qua các Hội nghị, cuộc họp; qua sinh hoạt các tổ chức 

đoàn thể cơ quan; Trang thông tin điện tử của Sở; qua việc thực hiện nhiệm vụ 

của cán bộ, công chức, để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về quyền 

và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin của công dân; nâng cao tính công khai, minh bạch trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước.  

- Chỉ đạo việc vận hành trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở 

dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, bảo đảm thông 

tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.  

- Thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn 

trả kết quả, lệ phí tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành 

chính công tỉnh; trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

(http://dichvucong.hatinh.gov.vn), Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng 

(http://soxaydung.hatinh.gov.vn) và được tích hợp vào một cửa điện tử theo quy 

định chính xác, rõ ràng, đầy đủ; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 

nhân khi tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân khi theo dõi, giám sát quá trình 

thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân. 



 
 

- Kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê để phục vụ cho việc cung 

cấp thông tin và đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ 

sở cơ quan và qua mạng điện tử.  

2. Kết quả triển khai thực hiện  

2.1. Kết quả chung 

- Các thông tin được công khai: thông tin quy hoạch; thông tin quy trình, 

thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính của Sở; các văn bản quy phạm pháp 

luật, các văn bản hướng dẫn của ngành; thông tin năng lực các tổ chức hoạt động 

xây dựng; thông tin đơn giá; chỉ số giá, giá vật liệu hàng quý; thông tin mua 

sắm, đấu thầu; kết luận thanh tra các dự án trên địa bàn tỉnh; thông tin giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; Quy chế nội bộ; kê khai tài sản thu nhập cán bộ công chức; 

công tác cán bộ, tài chính của Sở… 

- Việc cung cấp thông tin được Sở thực hiện theo đúng quy định. Đối với 

cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo quy định của Luật Báo chí. 

- Việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện cung cấp thông tin: 

cơ sở vật chất của Sở đáp ứng được yêu cầu về cung cấp thông tin theo quy 

địnhh. 

- Việc bố trí cán bộ đầu mối cung cấp thông tin: Được giao cho Văn 

phòng Sở thực hiện. 

- Việc vận hành cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin: Cổng thông 

tin của Sở Xây dựng được cập nhật thông tin thường xuyên, dễ dàng truy cập, 

thường xuyên được nâng cấp và đáp ứng được việc cung cấp thông tin. 

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tiếp cận thông tin: Trong thời gian qua 

không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc cung cấp thông tin của Sở. 

2.2. Kết quả cung cấp thông tin trong các lĩnh vực 

Từ 01/7/2018 đến nay Sở đã cung cấp thông tin về các lĩnh vực quy 

hoạch, vật liệu xây dựng, hạ tầng cho 10 tổ chức theo quy định. 

Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

để Sở Tư Pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT. 
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