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BÁO CÁO
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác
cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin quý I năm 2020
Căn cứ kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 16/3/2020 của Sở Thông tin và
Truyền thông về triển khai thực hiện kế hoạch hành động số 47/KH-UBND ngày
21/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk
Nông năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả
thực hiện công tác cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin quý I năm 2020,
cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Trong Quý I, công tác chỉ đạo, điều hành việc tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
(PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 và những năm tiếp theo được Đảng ủy, Lãnh đạo cơ
quan Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện, Sở Giáo dục
và Đào tạo đã ban hành các văn bản trong công tác cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp
cận thông tin như: Kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 10/2/2020 của Sở GDĐT về
triển khai kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 và
những năm tiếp theo; Công văn số 138/SGDĐT – VP ngày 11/2/2020 về việc khắc
phục những tồn tại hạn chế việc thực hiện Kết luận số 702 – KL/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; ... đến các các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc và các
phòng ban thuộc Sở qua đó quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
ngành giáo dục và đào tạo với mục đích là góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi hỗ
trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tạo động lực thu hút, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục
và đào tạo; cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các
dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đáp ứng sự hài lòng của người dân.
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2. Rà soát, củng cố hoạt động Trang thông tin điện tử
a) Điều kiện hoạt động
- Giấy phép thiết lập Trang Thông tin điện tử (TTĐT) tổng hợp (đối với Trang
TTĐT tổng hợp): Giấy phép số 08/GP-TTĐT ngày 03/09/2015 do Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Đắk Nông cấp.
- Tên miền hoạt động chính thức thức là http//daknong.edu.vn; Giấy đăng ký
tên miền do Công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT cấp.
- Các văn bản chấp thuận nguồn tin (đối với trang TTĐT tổng hợp): Công văn
số 115-CV/BĐN ngày 05/12/2016 của Báo Đắk Nông về việc đồng ý cho đăng tải
tác phấm báo chí.
- Văn bản thành lập ban biên tập: Quyết định số 64/QĐ-SGDĐT ngày
01/02/2018 về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) của Sở
Giáo dục và Đào tạo.
- Văn bản về quy chế hoạt động của ban biên tập: Quyết định số 223/QĐSGDĐT ngày 20/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế hoạt
động của Ban Biên tập Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông.
- Các văn bản khác có liên quan: Quyết định số 66/QĐ-SGDĐT ngày
09/02/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành trang thông tin điện tử
(website) của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 63/QĐ-SGDĐT ngày
01/02/2018 về việc thành Ban Chỉ đạo xây dựng nội dung website Sở Giáo dục và
Đào tạo.
b) Cập nhật tin, bài, dữ liệu Trang TTĐT của đơn vị (tính từ 01/01/2020 đến
thời điểm báo cáo)
+ Số tin, bài đã được đăng tải là: 44 tin, bài (trong đó, tỷ lệ tin, bài tự viết chiếm
40%; tỷ lệ tin, bài khai thác là 60%); số tin bài ở mục Tin tức - Sự kiện là nhiều nhất.
+ Số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đã cập nhật là: 12 văn bản.
+ Số văn bản quản lý hành chính có liên quan là: 25 văn bản.
+ Trong mục Thông tin giới thiệu, tin tức được cập nhật hằng ngày.
c) Chuyên mục Hỏi - Đáp
Trong quý I, không nhận câu hỏi nào từ người dân đăng ký trên chuyên mục
Hỏi-Đáp của Sở GDĐT.
d) Đánh giá kểt quả cung cấp thông tin của Cổng/Trang TTĐT cơ quan, đơn vị.
- Thông tin giới thiệu: đã cung cấp đầy đủ thông tin về chức năng, nhiệm vụ,
thông tin Ban Giám đốc, quá trình hình thành cơ quan và thành tích đạt được, về cơ
cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức.
- Thông tin Tin tức, sự kiện: đã cung cấp các tin, bài về hoạt động, các vấn đề
liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
- Thông tin chỉ đạo, điều hành: đăng tải ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng
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cơ quan bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ
chức, cá nhân; thông tin khen thưởng; lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan.
- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính
sách.
- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển: thông tin về quy
hoạch - kể hoạch.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành
chính có liên quan.
- Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:
+ Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính
theo quy định của pháp luật;
+ Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần
xin ý kiến;
+ Cung cấp các thông tin và chức năng; toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến;
thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý
mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý.
- Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền.
- Thông tin giao dịch của Cổng/Trang TTĐT.
- Lịch làm việc của Lãnh đạo cơ quan, Lịch tiếp công dân.
- Thông tin đường dây nóng.
- Các mục thông tin khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.
- Cung cấp các chức năng hồ trợ (Chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin; Cung
cấp chức năng in ấn và lưu trữ cho mỗi tin, bài; Cung cấp các đường liên kết đến
cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và cơ quan nhà nước khác).
3. Lập danh mục thủ tục hành chính, những công việc hỗ trợ doanh nghiệp
nhà đầu tư có phí, mức phí
Tất cả thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo đều được công khai, minh bạch và
không thu bất kỳ khoản phí, lệ phí nào.
4. Bố trí phân công CBCC phụ trách công nghệ thông tin
Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, theo
Quyết định số: Quyết định số 69/QĐ-SGDĐT ngày 15/01/2019 về việc phân công
cán bộ chuyên trách CNTTT. Theo đó Sở GDĐT đã bố trí 01 biên chế có chuyên
ngành Cử nhân công nghệ thông ttin phụ trách về công nghệ thông tin của Sở.
5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 15 TTHC theo
Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 và Quyết định số 1524 /QĐ-UBND
ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh. Trong đó, có 09 Thủ tục hành chính mức độ 3 và
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06 thủ tục hành chính mức độ 4.
Trong quý 1 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 17/57 thủ tục hành chính dưới
hình thức trực tuyến, chiếm 29,8% tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận.
Ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường sử dụng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3,4; Đảm bảo cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời
nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết thủ
tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức,
cá nhân thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục thủ
tục hành chính đã được phê duyệt.
Chủ động tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về lợi ích và sự thuận tiện
của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân biết, thực hiện.
Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở đơn
vị đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục
và đào tạo để tổ chức, người dân thuận tiện tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu tham gia
giải quyết thủ tục hành chính.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải thiện chỉ số minh bạch và
tiếp cận thông tin quý 1 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nơi nhận:
- Sở TT-TT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.
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