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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin  

 

 Thực hiện Công văn số 4052/UBND-STP ngày 31/5/2018 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, 

UBND quận báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin như 

sau:  

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND quận đã kịp thời chỉ đạo thực hiện triển 

khai Luật này tại địa phương. UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 628/KH-

UBND  ngày 08/5/2018 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên 

địa bàn quận Cẩm Lệ và quán triệt các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng kế 

hoạch đã đề ra. 

2. Việc ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ  

 Trong thời gian hiện nay, UBND quận đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và 

UBND phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế nội bộ 

về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của UBND cấp quận 

theo quy định. 

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến  

Để tuyên truyền các nội dung Luật Tiếp cận thông tin, phòng Tư pháp đã 

tham mưu UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin cho các cán bộ, công chức vào ngày 11/5/2018. UBND các phường tiếp tục 

triển khai tuyên truyền đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn quận. Qua các 

buổi tuyên truyền, các nội dung sẽ triển khai đến các cá nhân, tổ chức. Bên cạnh 

đó, các cơ quan thành viên Hội đồng PBGDPL lồng ghép trong các Hội nghị 

hoặc tuyên truyền qua chuyên mục pháp luật trên loa của Đài truyền thanh quận 

và Đài truyền thanh các phường….   

4. Việc Bố trí bộ phận cung cấp thông tin và điều kiện cơ sở vật chất 

Hiện nay, UBND quận đang cân đối nhân sự và bố trí bộ phận cung cấp 

thông tin thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, đồng thời 
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đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện triển khai có hiệu quả công 

tác này tại địa phương. 

Bên cạnh đó, những thông tin cần công khai đến các cá nhân, tổ chức 

UBND quận giao Văn phòng HĐND và UBND quận quản lý Cổng Thông tin 

điện tử quận Cẩm Lệ để theo dõi, chủ động lập, cập nhật và công khai Danh mục 

thông tin phải được công khai và đăng tải Danh mục trên Cổng thông tin điện tử; 

Thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và 

hình thức theo quy định của Luật này và các văn bản khác có liên quan để đảm 

bảo công tác cung cấp thông tin. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện triển khai thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin trên địa bàn quận Cẩm Lệ, báo cáo UBND thành phố tổng hợp, theo 

dõi và chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- TT.HĐND (b/c); 

- Lưu: VT, PTP.    
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