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TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Trang thông tin điện tử Quý I/2023 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II/2023 

 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. 

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng 

PHCN bệnh nhân tâm thần báo cáo kết quả hoạt động Trang thông tin điện tử 

của Trung tâm Quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II/2023 

như sau:   

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 của đơn vị, đồng thời 

góp phần đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới, đơn vị đã 

tiến hành xây dựng và ban hành các văn bản:  

- Quyết định số 19/QĐ-TTĐDTT ngày 17/02/2022 về ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử; 

- Quyết định số 21/QĐ-TTĐDTT ngày 18/02/2022 của Trung tâm Điều trị 

và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần về kiện toàn Ban Biên tập Trang 

thông tin điện tử;  

- Thông báo số 01/TB-BBT ngày 21/02/2022 của Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Biên tập theo quy 

định.  

- Báo cáo số 02/BC-BBT ngày 05/10/2022 của Ban biên tập Trang TTĐT 

về kết quả hoạt động Trang TTĐT 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác Quý IV năm 2022. 
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- Báo cáo số 03/BC-BBT ngày 18/11/2022 của Ban biên tập Trang TTĐT 

về kết quả hoạt động Trang TTĐT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công 

tác năm 2023. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác quản trị  

Ban Biên tập đã thay đổi, bổ sung bố cục đảm bảo Trang thông tin điện 

(TTĐT) của Trung tâm có đầy đủ các chuyên mục như: Thông tin giới thiệu; Tin 

tức, sự kiện; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin về thủ tục hành chính, 

hướng dẫn thủ tục để tiếp nhận bệnh nhân; Thông tin pháp luật; Hệ thống văn 

bản chỉ đạo điều hành; Văn bản chỉ đạo cấp trên; Lấy ý kiến góp ý của cá nhân, 

tổ chức; Thông tin liên hệ của Ban Giám đốc (danh bạ); Thông tin liên hệ của 

đơn vị. 

Ngoài ra, Trang TTĐT của Trung tâm cũng xây dựng một số chuyên mục, 

cung cấp thông tin, hình ảnh, về hoạt động của Trung tâm; và có banner liên kết 

đến Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động TBXH Sơn La theo quy định. 

Công tác quản trị mạng được duy trì thực hiện, an toàn mạng và an ninh 

thông tin luôn được đảm bảo. Trang TTĐT của Trung tâm không để xảy ra sai 

phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu được đảm bảo toàn vẹn, 

không có trường hợp xâm nhập trái phép xảy ra.  

Tính đến ngày 18/03/2023, Trang TTĐT của Trung tâm đã thu hút được 

7495 lượt người truy cập; trung bình mỗi ngày có khoảng 50 lượt truy cập (số 

liệu từ 18/11/2022). 

2. Việc đăng tải thông tin, hình ảnh  

Các tin bài, văn bản được đăng tải đều tuân thủ theo Luật Công nghệ 

thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là quy định 

tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên 

môi trường mạng. Nội dung thông tin đăng tải tương đối đầy đủ tại các chuyên 

mục và việc đăng tải, cập nhật thông tin, văn bản đảm bảo số lượng, thời gian 

theo quy định.  

Trang TTĐT của Trung tâm duy trì thường xuyên công tác cập nhật các 

văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các bộ, ngành, UBND tỉnh và văn 

bản chỉ đạo điều hành của ngành. Xây dựng thiết kế các banner chào mừng các 

ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn lên Trang TTĐT của đơn vị theo đúng Nghị định 
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số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.  

Trong Quý I, Ban Biên tập đã tiếp nhận, duyệt và đăng tải tổng số 4 tin 

bài chuyên mục trang chủ và tin tức sự kiện; cập nhật 4 nội dung về giới thiệu 

chung, quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức; 

đăng tải 04 văn bản chỉ đạo cấp trên, 07 văn bản chuyên mục thông tin pháp 

luật, 13 văn bản do đơn vị ban hành. (Có phụ lục chi tiết kèm theo)  

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Tồn tại, hạn chế  

- Thông tin được cập nhật chủ yếu là tin tức hoạt động, số lượng tin bài 

còn ít, các bài viết chuyên sâu, bài viết có chất lượng cao chưa nhiều. Vẫn còn 

một số tin, bài có hình ảnh chưa đảm bảo, thời gian đăng tải còn chậm, chưa 

mang tính thời sự, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động của đơn vị.  

- Mục văn bản chỉ đạo cấp trên, văn bản điều hành chưa kịp thời đăng tải 

đủ về số lượng, đảm bảo thời gian.  

- Chưa thu hút được nhiều lượt người truy cập để tương tác, hỏi đáp, tìm 

hiểu, chia sẻ thông tin...  

2. Nguyên nhân  

- Thành viên Ban biên tập hoạt động kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian 

để cung cấp, cập nhật thông tin còn hạn chế; nhiều thành viên Ban biên tập chưa 

qua đào tạo/bồi dưỡng nghiệp vụ (viết, biên tập, đăng tải thông tin, hình ảnh, 

video...)  

- Do mới kiện toàn Ban biên tập nên việc phân công viết bài, đăng tải 

thông tin hàng tháng, quý chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục ở tất cả 

các chuyên mục, lĩnh vực.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023 

1. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

văn bản liên quan đến hoạt động Trang TTĐT như: Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;  
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2. Tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được, Ban biên tập sẽ chủ động viết, 

biên tập và đăng tải kịp thời chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh và của Sở LĐ-TB&XH. 

3. Tiếp tục duy trì, phát triển các chuyên mục đã có; xây dựng, bổ sung 

các chuyên mục mới và tạo liên kết, banner quảng bá với website của các cơ 

quan, đơn vị theo quy định. Quan tâm nâng cao số lượng, chất lượng tin bài, văn 

bản thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú để đảm bảo tính khách quan, 

trung thực góp phần phục vụ cá nhân, tổ chức trong công tác tra cứu, tìm kiếm, 

khai thác, trao đổi thông tin, văn bản cần thiết trên Trang TTĐT của Trung tâm. 

4. Định kỳ (hàng tháng) tổ chức họp Ban biên tập để đánh giá tình hình, 

kết quả triển khai thực hiện, từ đó đề ra các biện pháp khả thi trong việc nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Trang TTĐT của Trung tâm; quan 

tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng quản trị, viết, đăng tải thông tin, văn 

bản lên Trang TTĐT cho các thành viên Ban biên tập nhằm đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ đặt ra.  

5. Hàng năm, có tổng kết hoạt động để đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động 

Trang TTĐT của Trung tâm, đồng thời có hình thức xử lý đối với những trường 

hợp chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động Trang thông tin điện tử Trung tâm 

Điều trị và nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần Quý I/2023 và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác Quý II/2023./. 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động TBXH (b/c); 

- Ban Giám đốc TT; 

- Các phòng chuyên môn thuộc TT; 

- Trang TTĐT TT; 

- Lưu: VT, BBT(Đ08b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Nguyễn Thanh Hà 
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Phụ lục 

Kết quả đăng tải tin bài, hình ảnh, văn bản trên Trang thông tin điện tử 

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 18/03/2022 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BBT ngày      /03/2023 của Ban Biên tập  

Trang thông tin điện tử Trung tâm Điều trị và ND PHCN bệnh nhân tâm thần) 
 

TT Nội dung/chuyên mục Số lượng đăng tải Ghi chú 

1  Giới thiệu chung 1  

2  Quá trình hình thành và phát triển 1  

3  Chức năng nhiệm vụ 1  

4  Sơ đồ tổ chức 1  

5  Hoạt động Chi Đoàn TNCS HCM 
 

 

6  Trang chủ + Tin Tức - Sự Kiện 4  

7  Hoạt động Chi bộ 
 

 

8  Thủ tục tiếp nhận BNCS 
 

 

9  Văn bản chỉ đạo cấp trên  4  

10  Thông tin pháp luật  7  

11  Văn bản do đơn vị ban hành 13  
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