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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

                        

Số:       /STNMT-VP 
V/v tăng cường triển khai thi hành và cung cấp 

thông tin liên quan đến việc triển khai thi hành 

Luật Tiếp cận thông tin 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

   Tuyên Quang, ngày      tháng 11 năm 2022  

 

Kính gửi:  Phòng, đơn vị trực thuộc Sở 
 

Thực hiện văn bản số 4509/UBND-NC ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc tăng cường triển khai thi hành và cung cấp thông tin liên quan 
đến việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, đơn vị: 

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tiếp cận 
thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ nhằm 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc bảo đảm 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

1.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Ủy ban nhân 
dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/9/2016 về việc triển khai thi 

hành Luật Tiếp cận thông tin, văn bản số 1217/UBND-NC ngày 28/4/2018 về việc 
thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, văn bản số 1029/UBND-NC ngày 
17/4/2018 về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

1.3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao bố trí công chức, viên chức đáp 
ứng đủ năng lực, trình độ làm đầu mối cung cấp  thông tin; cử công chức, viên chức 

làm đầu mối tham gia tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin. 

1.4. Công bố Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị về tổ chức cung cấp 
thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật 

Tiếp cận thông tin và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên cập nhật 
và công khai danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin được 
tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin 

trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. 

1.5. Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của 
các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu 

thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, đảm 
bảo hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công 

tác số hóa văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để 
truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp 



thông tin qua mạng điện tử; xử lý phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả 
cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm. 

2. Giao Văn phòng Sở  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổng hợp báo cáo kết quả 
thực hiện theo quy định. 

- Cung cấp thông tin về các nội dung tại mục 2 văn bản số 4229/BTP-
PLHSHC ngày 28/10/2022 của Bộ Tư pháp cung cấp thông tin gửi Sở Tư pháp 

tổng hợp trước ngày 15/11/2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các phòng, đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Sơn Lâm 
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