
1 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số:         /BC-STTTT-VP Trà Vinh, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

  
BÁO CÁO 

Công tác quý I/2020 và kế hoạch công tác quý II/2020 

 
 

 

I  CÔNG T C  U N    NHÀ N ỚC 

1. C n  t c th m m u T nh ủ   U N  t nh và b n hành v n   n ch  

 ạo    ều hành 

- Ban hành 08 Công văn chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài, cơ 

quan truyền thông trong tỉnh tuyên truyền với các nội dung về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra; thông tin 

đối ngoại; phòng chống tội phạm, phòng, chống ma túy, kế hoạch an toàn thực 

phẩm, an toàn vệ sinh lao động và các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn, cẩm nang cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên 

truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; phối hợp quản lý và cung cấp 

danh sách các trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 09/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

về việc tuyên truyền phòng, chống buôn lậu vận chuyển trái phép pháo nổ qua 

đường biên giới cửa khẩu, vùng biển trên hệ thống thông tin cơ sở; về việc tăng 

cường công tác truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện công tác phòng, 

chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người; thông báo thời gian và địa 

điểm khám và sàng lọc bệnh sứt môi, hở hàm ếch;… 

- Ban hành các Kế hoạch: triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác bồi thường 

của Nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng và Kế hoạch Ứng dụng 

công nghệ thông tin; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; triển khai, phổ biến các 

Luật có hiệu lực thi hành năm 2020; Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg 

ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc của Sở Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành 

chính năm 2020; Công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý tổng hợp vùng bờ; 

Công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý, giáo dục, cảm hóa, phòng ngừa 

thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tại cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế 

hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2020;… 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tác truyền thông về phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) và kịp thời phát 

hiện, xử lý thông tin sai sự thật về dịch bệnh. 
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- Xây dựng chuyên trang và tạo banner trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona 

gây ra. 

2   ĩnh vực   u chính 

- Triển khai cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 49 (năm 2020) theo Công văn 

4366/BTTTT-HTQT; Có Văn bản gửi các nơi có liên quan về việc lùi thời hạn 

nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 theo Công văn số 

376/BTTTT-HTQT. 

- Phối hợp Bưu điện tỉnh Dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Chỉ đạo các Doanh nghiệp Bưu chính trên địa bàn tăng cường thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Tổ chức 

kiểm soát, chỉ đạo chặt ch  hoạt động bưu cục và các điểm khai thác dịch vụ bưu 

chính; đề cao cảnh giác kịp thời phát hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng trong 

việc ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận 

chuyển hàng lậu, hàng cấm, phát tán tài liệu tuyên truyền phản động và các ấn 

phẩm có nội dung kích động lôi kéo các phần tử xấu chống đối chính quyền; Đảm 

bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, 

công điện của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương và 

địa phương kịp thời, không để ứ đọng;… 

- Rà soát, nắm tình hình hoạt động của các điểm phục vụ bưu chính (bưu 

cục, Bưu điện – Văn hóa xã) phục vụ tiêu chí nông thôn mới của ngành thông tin 

và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện báo cáo hoạt động cấp Giấy phép, văn bản xác nhận thông 

báo hoạt động bưu chính năm 2019; Báo cáo thống kê bưu chính năm 2019; Báo 

cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp luân chuyển sách báo tại các điểm 

Bưu điện – Văn hóa xã năm 2019. 

3   ĩnh vực v ễn th n  

- Ban hành văn bản gửi Doanh nghiệp bưu chính viễn thông, các nơi có 

liên quan tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý năm 2020; về báo cáo công tác phòng chống thiên tai năm 2019; 

về về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; văn bản gửi các cơ quan, đơn vị đề nghị báo cáo sơ kết về 

an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động Bưu chính Viễn 

thông và công nghệ thông tin. 

- Rà soát, tham mưu lãnh đạo xác nhận vị trí tọa độ xây dựng trạm BTS 

của Ban Quản lý dự án hạ tầng 2- Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.  

- Xác nhận mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới các xã: Kim Hòa, Long 

Khánh, Định An, Lưu Nghiệp Anh, Hàm Tân và tiêu chí nông thôn mới nâng 

cao các xã: Long Đức, Dân Thành, Mỹ Long Nam. 
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- Tham gia Đoàn kiểm tra nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại 

các xã: Mỹ Long Nam, Thanh Mỹ, Nguyệt Hóa, Long Hòa, Tân Hòa, Tân Hùng; 

cử công chức, viên chức tham gia thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh. 

- Triển khai, phổ biến Thông tư 02/2020/TT-BTTTT Quy định danh 

mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn 

thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2020. 

- Phối hợp đề xuất nội dung, danh mục sử dụng quỹ Phòng chống thiên 

tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

4   ĩnh vực ứn  dụn  c n  n hệ th n  t n 

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai áp dụng tại tất 

cả các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh (triển khai nội bộ và liên 

thông), tổng số người sử dụng là 6.758. Đến nay trên 90% các văn bản (trừ tài 

liệu mật) chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. Hệ 

thống kết nối thông suốt với Văn phòng Chính phủ, đáp ứng việc trao đổi văn 

bản điện tử giữa tỉnh với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia trên trục liên thông văn bản quốc gia;  

tổng văn bản đi trong quý: 40.722, ký số 30.112 văn bản (tỷ lệ 73,95%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: Trong quý, cấp mới 57 chứng thư số, thu 

hồi 12 chứng thư số, nâng tổng số 1.599 chứng thư số (459 chứng thư số tổ 

chức; 1.140  chứng thư số cá nhân (1.115 USB, 25 SIM PKI)) phục vụ ký số văn 

bản điện tử, ký số hồ sơ giao dịch với các cơ quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Trong quý cấp 69 tài khoản cho người 

dùng nâng tổng số hộp thư điện tử công vụ (mail.travinh.gov.vn) cho cán bộ, 

công chức, viên chức là 7.021. Qua đó góp phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, 

sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng. 

- Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (VNPT-iGate) 

triển khai đến các cơ quan, địa phương (cấp tỉnh 18, huyện 9, xã 106). Tổng số 

thủ tục hành chính cập nhật trên hệ thống: 1.949 thủ tục. Trong quý hệ thống đã 

tiếp nhận 41.337  hồ sơ (39.860 trực tiếp, 1.477 trực tuyến), hồ sơ tồn 9.269, đã 

giải quyết 41.037 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. Thực hiện 

kết nối liên thông giữa phần mềm VNPT- iGate với phần mềm Quản lý hồ sơ 

địa chính ViLIS (Sở Tài nguyên và Môi trường), phần mềm ISO điện 

tử  (http://iso.travinh.gov.vn), đang thử nghiệm kết nối liên thông với phần mềm 

Lý lịch tư pháp, đang thực hiện liên thông với phần mềm quản lý hộ tịch.  

- Cổng dịch vụ công tỉnh Trà Vinh phục vụ cung cấp thông tin về thủ tục 

hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổng số dịch 

vụ trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh là 1.949 (mức độ 3: 605 

dịch vụ, tỷ lệ 31,04%; mức độ 4: 539 dịch vụ, tỷ lệ 27,66%). Trong quý tiếp 

nhận 22.219 hồ sơ mức độ 3 (22.123 trực tiếp, 96 trực tuyến (tỷ lệ 0,43%)); 

4.532 hồ sơ mức độ 4 (3.151 trực tiếp, 1.381 trực tuyến (tỷ lệ 30,47%)). Rà soát, 

công khai 949 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Trong quý trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 

http://iso.travinh.gov.vn/
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2020; Xây dựng và lấy ý kiến các cơ quan liên quan dự thảo Kế hoạch thuê dịch 

vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Kế hoạch thuê 

hệ thống Hội nghị truyền hình đáp ứng yêu cầu tổ chức các cuộc họp trực tuyến 

đến cấp xã; Đề xuất triển khai phòng họp không giấy tờ; Xây dựng nội dung cải 

thiện chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin, PAR, PCI; Tổng hợp nhu cầu mua 

sắm tập trung.  

- Thực hiện các báo cáo: tình hình triển khai Nền tảng tích hợp, chia s  

dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) và tăng cường kết nối, liên thông các hệ thống 

thông tin ở Trung ương và địa phương;  Chính phủ điện tử Quý I/2020; Cập nhật 

hệ thống số liệu báo cáo ứng dụng CNTT phục vụ công tác đánh giá mức độ ứng 

dụng CNTT của CQNN năm 2019, số liệu báo cáo Nghị quyết 17 quý I/2020; 

Báo cáo tình hình đầu tư, thuê dịch vụ CNTT; kết quả thực hiện Quyết định số 

274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, vận hành 

Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cung cấp thông tin theo Công văn số 

250/SKHĐT-TTXT ngày 26/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ 

cung cấp thông tin phục vụ cho việc đánh giá Bộ chỉ số DDCI. Phối hợp cung 

cấp số liệu báo cáo cải cách hành chính quý I/2020, báo cáo thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/TU ngày 23/01/2017 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 

5.   ĩnh vực An toàn th n  tin 

Phổ biến Công văn 4791/BTTTT-CATTT của Cục ATTT về việc đôn 

đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết 

Canh Tý 2020; Thực hiện rà soát, khắc phục lỗ hổng đối với các máy chủ cài đặt 

Apache Tomcat tại Trung tâm Dữ liệu theo Công văn số 135/CATTT-NCSC 

ngày 09/03/2020 của Cục An toàn thông tin V/v nguy cơ tấn công vào các máy 

chủ web sử dụng Apache Tomcat. 

6.  ĩnh vực th n  t n  tu ên tru ền 

6.1. C n  th n  t n   ện t   tr n  t n   ện t  thành ph n 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đăng 166 tin, bài tiếng Việt; 25 tin, bài 

tiếng Anh; 55 tin, bài tiếng Khmer; 89 văn bản chỉ đạo điều hành; 32 văn bản 

quy phạm pháp luật; 5 thông báo; 5 báo cáo thống kê; 6 lịch làm việc tuần của 

lãnh đạo tỉnh; 01 lịch tiếp công dân và 11 kế hoạch; 3 danh sách doanh nghiệp 

và 4 tin con số; 37 tin bài và 58 văn bản tuyên truyền phòng chống dịch Covid 

19; 38 audio; 16 dự thảo Lấy ý kiến nhân dân; 01 Quyết định công bố mới; bãi 

bõ TTHC của các đơn vị về thủ tục hành chính trên cổng TTĐT. 

- Hoạt động của các trang tin thành phần: Hiện tại Cổng thông tin điện tử 

có 01 cổng chính với 03 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer và 40 

trang thông tin thành phần, cung cấp thông tin cơ bản theo quy định theo Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Hiện tỉnh đã nâng cấp, 

phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến thông 

tin của tỉnh; đồng thời, có khả năng liên kết, cung cấp các tiện ích tương tác đối 

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7757
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với người truy cập phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; trong 

tháng đã đăng khoảng 972 tin, bài, văn bản các loại. 

6.2. Xuất b n, in và phát hành  

Cấp 48 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 01 tờ khai đăng 

ký hoạt động in; 01 giấy phép xuất bản bản tin; 01 thủ tục sửa đổi bổ sung giấy 

phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; 01 thông báo thay đổi chủ sở 

hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết 

lập trang thông tin điện tử tổng hợp (20 hồ sơ nộp trực tiếp; 32 hồ sơ nộp trực 

tuyến). 

6.3  Th n  t n cơ sở 

Hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định; toàn tỉnh hiện có 28 

trạm truyền thanh cấp xã tự sản xuất được chương trình, thời lượng phát sóng 

chương trình tự sản xuất từ 7 đến 12 ph t/ngày; Nội dung chương trình tự sản 

xuất là tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền 

sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền cơ sở; phổ biến kiến thức khoa 

học, kinh tế, văn hóc, xã hội; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình 

tiên tiến. 

Báo cáo về việc đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thông tin và truyền thông cơ sở năm 2019. 

6.4. Thông tin  ối ngoại 

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

Báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin 

đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến 

năm 2020 định hướng đến năm 2030. 

II. CÔNG T C T NG H   

1. Hoạt  ộn  củ    nh  ạo Sở 

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác ngành giao thông vận tải, công tác 

an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; Hội 

nghị Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

“Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư” theo hình thức trực tuyến; Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh 

Trà Vinh gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh; Hội nghị tổng kết cuộc 

thi tìm hiểu “Lịch sử Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển (1900-2020); 

Thăm ch c tết cán bộ hưu, Mẹ Việt Nam anh hùng, xã đỡ đầu nhân dịp tết 

Nguyên đán 2020; Họp bàn giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra (nCoV); Họp triển khai công tác công tác 

phun thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút 

Corona gây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Họp thẩm định hồ sơ và mức độ đạt các 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2019; Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị 
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định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát danh mục dự án đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025; Hội nghị quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW 

28/02/2018;… 

2.  C n  t c t  chức cán bộ   ào tạo, bồ  d ỡng 

Hiện tại có 02 đ/c học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 01 

đ/c học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên. 

3. C n  t c V n phòn   

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; các báo cáo định kỳ, đột xuất; 

đóng góp, cho ý kiến các văn bản của các Bộ, ngành trung ương, của sở, ngành 

tỉnh. 

- Tổ chức xét thi đua, khen thưởng CCVC và tổ chức hội nghị CBCCVC 

năm 2020. 

- Trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đ/c 

Chánh Thanh tra Sở và trao quyết định Quyền Chánh Thanh tra Sở; xét chuyển 

02 viên chức thành công chức không qua thi tuyển (từ Trung tâm CNTT&TT về 

Phòng Bưu chính, Viễn thông – Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông thông). 

- Lập thủ tục đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với 01 công 

chức; thực hiện chấm điểm thi đua cụm 8 các Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2019 của 03 dự án: 

Dự án Thiết lập, nâng cấp, mở rộng mạng diện rộng (WAN), nâng cấp mở rộng 

mạng cục bộ (LAN) các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Dự án 

Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển 

khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn1); Dự án Hệ thống chính 

quyền điện tử nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh (giải 

ngân được 95%). 

4. C n  t c thanh tra 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra: Tổ chức thanh tra, kiểm tra 02 cuộc đối với 

10 đơn vị (tổ chức, cá nhân); trong đó 01 cuộc đối với 03 đơn vị, thanh tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động trên địa bàn 

tỉnh và 01 cuộc đối với 07 đơn vị, kiểm tra về hoạt động in trên địa bàn tỉnh. Kết 

quả xử lý: Sở kiến nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý đối với 

03 đơn vị và nhắc nhở 02 đơn vị. 

- Trong quý I/2020 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tiếp 

công dân định kỳ theo lịch tiếp công dân. Kết quả: Không có công dân đến. 

- Tiếp nhận, đơn khiếu nại: 01 đơn khiếu nại về mạng xã hội (facebook).  

- Kết quả xử lý: Ban hành văn bản số 241/STTTT-TTra ngày 27/02/2020 

về việc trả lại đơn và hướng dẫn cung cấp tài liệu có liên quan để giải quyết đơn 

yêu cầu. 

- Tiếp nhận đơn tố cáo: Không có. 

- Tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị: Không có 
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II. Đ NH GI  CHUNG 

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt ch  của các Sở, ngành, địa 

phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.  

Việc ứng dụng CNTT đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, r t ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian và chi phí hành chính; góp phần 

thay đổi, nâng cao nhận thức của CBCCVC, của cá nhân và tổ chức, từng bước 

hình thành công chức, viên chức điện tử, công dân điện tử, cơ quan, tổ chức điện 

tử, hướng tới chính quyền điện tử của tỉnh. 

Thực hiện giải ngân 03 dự án do Sở làm chủ đầu tư đạt 95% theo kế 

hoạch vốn được giao. 

III.  H  NG H ỚNG  NHIỆM V  QUÝ II/2020 

Ngoài việc khắc phục những khó khăn, hạn chế cũng như giải quyết 

những đề xuất, kiến nghị nêu trên; Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ 

đạo và thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận 

thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò của Báo, Đài 

trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn, phản bác 

các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, 

internet”; nhất là tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi hô 

hấp cấp do virus Corona (nCoV) và kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai sự 

thật về dịch bệnh. 

2. Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ 

TTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di 

động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với 

mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc. 

3. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2020; tổ 

chức hội nghị phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm (2015 – 2020) Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

4.  Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số 

liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch thuê hệ thống Hội nghị 

truyền hình đáp ứng yêu cầu tổ chức các cuộc họp trực tuyến đến cấp xã. 

5. Tiếp tục nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất cấp độ Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu, thực hiện các thủ tục mua sắm tập trung. Xin ý kiến các cơ quan liên 

quan và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quy chế quản lý, vận hành, sử 

dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

6. Phối hợp đề xuất thực hiện kết nối liên thông các DVC theo chỉ đạo 

của Văn phòng Chính phủ (đang ký khai sinh, cấp th  bảo hiểm, cấp phiếu lý 

lịch tư pháp) trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh 
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hoàn chỉnh Kế hoạch phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

7. Tham gia Đoàn kiểm tra nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại 

các xã trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các 

tổ chức, cá nhân vi phạm hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

8. Thực hiện các báo cáo: Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin 

giai đoạn 2016-2020; Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện 

Quý I/2020 về Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2020 của Chính phủ và Bản 

Cam kết giữa UBND tỉnh với VCCI Việt Nam; Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;... 

9. Tạo điều kiện cho CCVC Sở nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo hướng 

dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

các huyện, thị, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là 

trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền và công tác phối hợp tổ chức thanh, kiểm 

tra chuyên ngành. 

Trên đây là kết quả công tác quý I/2020 và kế hoạch công tác quý 

II/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh báo cáo đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 

- Đại diện VP Bộ TT&TT; 

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục PTTH & TTĐT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- BGĐ Sở;  

- Các Phòng, TT thuộc Sở 

    (t/h theo Kế hoạch); 

- Văn phòng Sở; 

- ĐTT, P.VHTT, TT VT-TT&TT các huyện, thị xã, 

TP; 

- Lưu: VT. 

GI M ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tr n V n Kho nh 
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