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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /TB-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 7 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thông tin công khai của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

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

thành phố và Công văn số 4052/UBND-STP ngày 31/5/2018 của UBND thành 

phố về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, Sở Thông tin và Truyền 

thông (viết tắt là TT&TT) thông báo các nội dung sau: 

1. Danh mục thông tin công khai của Sở Thông tin và Truyền thông 

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin, Sở 

TT&TT đã rà soát, xây dựng Danh mục thông tin công khai của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại Phụ lục đính kèm.  

2. Đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin của Sở TT&TT 

a) Văn phòng Sở là đầu mối tiếp nhận, cung cấp thông tin của Sở cho tổ 

chức, công dân. 

b) Các phòng, các đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm cung cấp thông tin 

thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để Văn phòng Sở cung cấp thông tin theo yêu 

cầu của tổ chức, công dân.  

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng kính thông báo để 

tổ chức, công dân được biết và liên hệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP; 

- Sở Tư pháp; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- BBT Website Sở, Tạp chí ICT; 

- Lưu: VT, VP. Trinh 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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Phụ lục  

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 (Kèm theo Thông báo số:        TB-STTTT ngày       /7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng) 
 

 

TT Loại thông tin 
Hình thức công 

khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm  

công khai 

Thời hạn  

công khai 

1 Văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành TT&TT; điều 

ước, thỏa thuận quốc tế thuộc 

ngành TT&TT mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

văn bản được chuyển 

đến Sở. 

Đến khi văn 

bản được 

công bố hết 

hiệu lực 

2 

 

 

Thủ tục hành chính, quy trình 

giải quyết công việc của Sở 

TT&TT 

- Cơ sở dữ liệu nền 

TTHC của thành 

phố Đà Nẵng. 

- Hệ thống thông 

tin chính quyền 

điện tử của thành 

phố Đà Nẵng. 

- Trên trang thông 

tin điện tử. 

- Niêm yết tại Bộ 

phận một của. 

- https://tthc.danang.gov.vn 

- https://egov.danang.gov.vn 

-  https://tttt.danang.gov.vn 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Trung tâm hành chính 

thành phố, Số 24 Trần Phú, 

Đà Nẵng 

Khi văn bản công bố 

có hiệu lực 

Đến khi văn 

bản được 

công bố hết 

hiệu lực 

3 Thông tin phổ biến, hướng 

dẫn thực hiện pháp luật, chế 

độ, chính sách đối với những 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Sở TT&TT 

- Trên trang thông 

tin điện tử. 

- Thông qua việc 

tiếp công dân. 

- https://tttt.danang.gov.vn 

- Tầng 24, TTHC thành phố. 

Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

https://tthc.danang.gov.vn/
https://tttt.danang.gov.vn/
https://tttt.danang.gov.vn/
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3 

 

TT Loại thông tin 
Hình thức công 

khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm  

công khai 

Thời hạn  

công khai 

4 Dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật do Sở TT&TT tham 

mưu UBND, HĐND thành 

phố. 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra dự thảo 

Đến khi hết 

thời hạn lấy 

ý kiến góp ý 

theo quy 

định 

5 Chiến lược, chương trình, dự 

án, đề án, kế hoạch, quy 

hoạch phát triển ngành 

TT&TT và phương thức, kết 

quả thực hiện; chương trình, 

kế hoạch công tác hằng năm 

của Sở TT&TT. 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

ban hành văn bản. 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

6 Thông tin về danh mục dự án, 

chương trình đầu tư công, 

mua sắm công và quản lý, sử 

dụng vốn đầu tư công, tình 

hình và kết quả thực hiện kế 

hoạch, chương trình, dự án 

đầu tư công; thông tin về đấu 

thầu; thông tin liên quan đến 

dự án, công trình do Sở 

TT&TT  làm chủ đầu tư hoặc 

phụ trách. 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Theo quy định của 

pháp luật liên quan 

Theo quy 

định của 

pháp luật liên 

quan 

7 Thông tin về sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ thuộc ngành 

TT&TT có tác động tiêu cực 

đến sức khỏe, môi trường; kết 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 
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TT Loại thông tin 
Hình thức công 

khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm  

công khai 

Thời hạn  

công khai 

luận kiểm tra, thanh tra, giám 

sát của Sở TT&TT có liên 

quan đến việc bảo vệ môi 

trường, sức khỏe của cộng 

đồng, an toàn lao động. 

8 Thông tin về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của Sở TT&TT và của 

các đơn vị trực thuộc; địa chỉ, 

số điện thoại, số fax, thư điện 

tử công vụ của Sở và công 

chức, viên chức, người lao 

động làm việc tại Sở TT&TT; 

đơn vị làm đầu mối tiếp nhận 

yêu cầu cung cấp thông tin; 

nội quy, quy chế do Sở 

TT&TT ban hành 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

9 Thông tin về tuyển dụng công 

chức, viên chức của Sở 

TT&TT; thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý của Sở 

TT&TT 

- Trên trang thông 

tin điện tử. 

- Niêm yết tại trụ 

sở cơ quan. 

- https://tttt.danang.gov.vn 

- Tầng 24, TTHC thành phố 

và Trụ Sở các đơn vị thuộc 

Sở 

Theo quy định của 

pháp luật liên quan 

Theo quy 

định của 

pháp luật liên 

quan 

10 Báo cáo công tác định kỳ; 

thông tin thống kê, cơ sở dữ 

liệu ngành TT&TT; thông tin 

về danh mục và kết quả 

chương trình, đề tài khoa học 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

thông tin được tạo ra 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 
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TT Loại thông tin 
Hình thức công 

khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm  

công khai 

Thời hạn  

công khai 

của Sở TT&TT. 

11 Thông tin sử dụng, quản lý 

công chức, viên chức Sở 

TT&TT. 

Thông qua việc tiếp 

công dân, họp báo, 

thông cáo báo chí, 

hoạt động của 

người phát ngôn 

của cơ quan nhà 

nước theo quy định 

của pháp luật 

Tầng 24, TTHC thành phố Tại thời điểm tiếp 

công dân, họp báo, 

thông cáo báo chí, 

phát ngôn. 

 

12 Thông tin liên quan đến lợi 

ích công cộng, sức khỏe của 

cộng đồng thuộc ngành 

TT&TT. 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

13 Thông tin về các loại thuế, 

phí, lệ phí thuộc ngành 

TT&TT 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn 
Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

14 Danh mục thông tin phải công 

khai của Sở TT&TT 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

lập danh mục và tạo 

ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

15 Thông tin khác phải được 

công khai theo quy định của 

pháp luật. 

Trên trang thông 

tin điện tử 

https://tttt.danang.gov.vn Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

lập danh mục và tạo 

ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

16 Thông tin về người phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo 

Trên Trang Thông 

tin điện tử Sở 

https://tttt.danang.gov.vn 

 

Theo quy định Nghị 

định số 09/2017/NĐ-

Đến khi 

thông tin hết 
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TT Loại thông tin 
Hình thức công 

khai 
Địa chỉ công khai 

Thời điểm  

công khai 

Thời hạn  

công khai 

chí của TT&TT CP ngày 09/02/2017 

của Chính phủ quy 

định chi tiết việc phát 

ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí  

giá trị sử 

dụng 

17 Dự thảo Quy chế, quy định, 

đề án, kế hoạch thuộc ngành 

TT&TT cần lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức liên 

quan. 

Trên Trang Thông 

tin điện tử Sở 

https://tttt.danang.gov.vn 

 

Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Tùy theo yêu 

cầu của cơ 

quan soạn 

thảo văn bản 

18 Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công ngành TT&TT 

Trên Trang Thông 

tin điện tử Sở 

https://tttt.danang.gov.vn 

 

Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 

19 Định mức kinh tế - kỹ thuật 

của các dịch vụ sự nghiệp 

công ngành TT&TT 

Trên Trang Thông 

tin điện tử Sở 

https://tttt.danang.gov.vn 

 

Chậm nhất là 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

tạo ra thông tin 

Đến khi 

thông tin hết 

giá trị sử 

dụng 
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