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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1742 /UBND-VHTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Hà, ngày

8

tháng 10 năm 2019

V/v tăng cường cung cấp thông tin
cập nhật trên Cổng TTĐTTP Hải
Hà và Fanpage DDCI HẢI HÀ

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn.

Người ký: Ủy
ban Nhân dân
Thời gian ký:
08.10.2019
Căn cứ công văn số: 1089/UBND-TCKH ngày 02/7/2019 của UBND huyện
09:43:03 +07:00
V/v tăng cường cung cấp thông tin cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thành
phần Hải Hà và trang Fanpage DDCI Hải Hà.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Cổng TTĐTTP thành phần Hải
Hà, trang Fanpage DDCI Hải Hà đáp ứng nhu cầu tra cứu, tiếp cận thông tin và
tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. UBND huyện
yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:
- Chủ động rà soát các thông tin đã cập nhật của cơ quan, đơn vị tại chuyên
mục “Tổ chức bộ máy” trên Cổng Thông tin điện tử thành phần Hải Hà
(https://haiha.quangninh.gov.vn). Cung cấp thông tin của đơn vị, của cán bộ,
công chức, viên chức khi có sự thay đổi (ảnh trụ sở, chức vụ, chức danh, số điện
thoại, nhiệm vụ...).
- Hiện có 02 đơn vị (Ban quản lý Chợ, Trung tâm Phát triển quỹ đất) chưa
có thông tin đề nghị cung cấp thông tin để cập nhật, thông tin cung cấp gồm:
+ Thông tin về đơn vị: Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư
điện tử công vụ, ảnh trụ sở (25x20cm); tóm lược quá trình hình thành, phát triển;
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
+ Thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Ảnh thẻ
(3x4cm), họ và tên, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, số
điện thoại, thư điện tử công vụ, nhiệm vụ đảm nhiệm/lĩnh vực phụ trách)
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Cung cấp các văn bản trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn huyện để cập nhật chuyên mục “Xúc tiến và
hỗ trợ đầu tư” và Fanpage DDCI Hải Hà.
- Cung cấp thông tin dự án: Quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư các công trình dự án, các dự án đang triển khai, Quyết định phê
duyệt các dự án đã hoàn thành; (mỗi dự án cần có các thông tin gồm: Tên dự án,

mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự
án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án).
3. Văn phòng HĐND-UBND huyện
Cung cấp các văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND
huyện, UBND huyện; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông báo kết quả
tiếp công dân; văn bản trả lời công dân.
4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Cung cấp các bản quy hoạch để cập nhật chuyên mục “Xúc tiến và hỗ trợ
đầu tư” và Fanpage DDCI Hải Hà.
- Cung cấp thông tin, kết quả các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học.
5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Cung cấp thông báo mời thầu các gói thầu, dự án trên địa bàn huyện.
6. Trung tâm Hành chính công
Cung cấp các kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin
Tổng hợp các thông tin của các cơ quan, đơn vị cung cấp cập nhật trên Cổng
TTĐTTP Hải Hà, trang Fanpage DDCI HẢI HÀ.
Các thông tin đề nghị cung cấp bằng file .doc, .docx; ảnh cung cấp bằng file
.jpg, .bmp; văn bản cung cấp cấp file .pdf về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện, email: phongvhtt.hh@quangninh.gov.vn).
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
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