
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v công khai thông tin trên cổng/trang thông tin
điện tử theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII
thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2018.

Thực hiện Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành và
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc công khai thông tin trên
cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo Luật Tiếp cận thông tin, cụ
thể như sau:

1. Các thông tin công khai trên cổng/trang thông tin điện tử quy định tại
Khoản 1 Điều 19. Thời điểm công khai thông tin thực hiện theo quy định tại
Khoản 4 Điều 18.

Ngoài các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 19, căn cứ vào điều kiện
thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động đăng tải thông tin khác do mình tạo ra trên
cổng/trang thông tin điện tử. Trường hợp các cơ quan, đơn vị chưa có cổng/trang
thông tin điện tử, căn cứ vào điều kiện thực tế, có trách nhiệm công khai thông
tin quy định tại Khoản 1 Điều 19 bằng hình thức thích hợp khác (theo Khoản 5,
6 Điều 19).

2. Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải được liên kết,
tích hợp với trang thông tin điện tử của cơ quan trực thuộc để cập nhật thông tin,
tạo thuận lợi cho công dân trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin (theo Khoản
4 Điều 19).

3. Đăng tải danh mục thông tin phải được công khai trên cổng/trang thông
tin điện tử theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 34.

Nội dung chi tiết Luật Tiếp cận thông tin xem tại địa chỉ:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i
d=1&_page=1&mode=detail&document_id=184568.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các
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huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Phạm Duy Lộc
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