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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1874/STTTT-CNTT ngày 19/10/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-

BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND huyện Thạch Thành thông 

báo và có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Nội dung Thông tư: 

Ngày 23/9/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông 

tư số 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ 

người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Thông 

tư số 28/2009/TT-BTTTT ngày 14/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết 

tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

Theo đó, việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp 

cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông có quy định một số nội 

dung sau: 

- Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công 

(website) của cơ quan, tổ chức sau đây áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ 

người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin truyền thông gồm: 

+ Cơ quan nhà nước, gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà 

nước để thiết kế và xây dựng website. 

+ Cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; cơ quan 

báo chí có Trang thông tin điện tử/báo điện tử. 

+ Khuyến khích tổ chức, cá nhân khác áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ 

trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền 

thông với Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử của mình. 

Nội dung chi tiết Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/ (Mục Văn bản QPPL) 

hoặc trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa 

tại địa chỉ: https://stttt.thanhhoa.gov.vn/ (Mục Văn bản QPPL). 

2. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu các nội dung của 

Thông tư này; Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư tới 

https://mic.gov.vn/
https://stttt.thanhhoa.gov.vn/
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các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý biết và thực hiện theo 

quy định; khuyến khích các tổ chức cá nhân có Trang thông tin điện tử/Cổng 

thông tin điện tử áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. Đối với Trang thông tin 

điện tử/cổng thông tin điện tử của các đơn vị, tổ chức áp dụng các tiêu chuẩn, 

công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin 

và truyền thông theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- PCT UBND huyện Nguyễn Đình Tam; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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