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Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo các phòng, 

trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên các 

lĩnh vực thông tin và truyền thông; hoàn thành chương trình, kế hoạch như đã đề 

ra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề ra kế 

hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Công tác th m m u và b n hành văn  ản ch  đạo  điều hành 

- Trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 02 dự thảo: Chương trình của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công 

nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình 

số 15-CTr/TU ngày 31/3/2021); Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

- Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch Triển 

khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

- truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số 

và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021; Quyết định ủy quyền 

quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ 

quan nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2021; Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính 

quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 2.0; Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây 

dựng Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; Quyết định thành lập Tổ công tác Xây 

dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực 

tuyến mức độ 4 tỉnh Trà Vinh; Quyết định Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành 

chính lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Trà Vinh;… 

- Ban hành hơn 20 Công văn chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài tăng 

cường tuyên truyền về việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với 
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phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và Lễ hội xuân 2021; Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ 

em; Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các biện pháp về phòng, chống dịch 

Covid-19;… 

- Ban hành hơn 100 Quyết định, 33 Kế hoạch, nổi bật như: phê duyệt dự toán 

mua sắm thiết bị phục vụ phòng họp trực tuyến và ổ cứng máy chủ Trung tâm dữ 

liệu tỉnh; Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về lĩnh vực tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Bàn 

giao tài sản dự án Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành của UBND tỉnh giao và sao lưu phục hồi dữ liệu tập trung của tỉnh; Đảm bảo 

an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần 

thứ XIII; Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 năm 2021; 

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021; Công tác thông tin đối ngoại; 

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2021; Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Trà 

Vinh năm 2021; Tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy; Phối hợp tổ 

chức tiếp công dân, đảm bảo thông suốt việc thông tin liên lạc phục vụ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026;…  

2. Lĩnh vực   u chính 

- Bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu; bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch 

Covid-19; hoàn thành rà soát thống kê xã có điểm phục vụ bưu chính có người 

phục vụ; phối hợp Vụ Bưu chính điều tra sản lượng và giá cước bình quân dịch vụ 

bưu chính công ích năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đề xuất đề tài phát hành tem bưu 

chính kỷ niệm năm 2023.  

- Phê duyệt Phương án điều tra và thành lập Tổ điều tra sản lượng và giá 

cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt 

động phát hành báo chí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

* Về hoạt động củ  các do nh nghiệp   u chính:  

Mạng lưới bưu chính tiếp tục được duy trì hoạt động đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng. Mạng đường thư được sắp xếp hợp lý nâng cao chất lượng, đảm bảo 

thời gian toàn trình và lưu thoát hết lượng thư báo, bưu phẩm, bưu kiện. Tổng 

doanh thu các dịch vụ bưu chính, chuyển phát (ước) 34 tỷ đồng. 

3. Lĩnh vực viễn thông 
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- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan thống kê tình hình lắp 

đặt trạm BTS tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; rà soát, thống kê các 

công trình tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho 

khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ để có phương án xử lý; chỉnh trang, 

làm gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thông tin, liên 

lạc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất 

nội dung, danh mục sử dụng quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng kế hoạch sử dụng chung hạ tầng viễn 

thông thụ động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021. Ban hành kế hoạch tổ chức 

hoạt động nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới 2021. Hoàn thành rà 

soát, tổng hợp đối tượng chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi; đề xuất nội dung, danh mục sử 

dụng quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến Mobifone lắp đặt trạm 3G, 4G tại Trung 

tâm hội nghị; xác nhận sự phù hợp cho VNPT Trà Vinh xây dựng 12 trạm BTS, 

Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Nam xây dựng 01 trạm BTS. Thẩm định về 

sự phù hợp quy hoạch chuyên ngành đối với hồ sơ gia hạn quyền sử dụng đất của 

Viễn thông Trà Vinh; cấp 04 Giấy chứng nhận trò chơi điện tử công cộng. 

- Phối hợp hỗ trợ 09 xã đạt tiêu chí số 8 ngành thông tin truyền thông về 

nông thôn mới (gồm: Lương Hòa, Song Lộc, Mỹ Chánh, Phước Hưng, Hàm Tân, 

Long Hiệp, Hiệp Hòa, Mỹ Hòa, Ngũ Lạc), đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

cho 12 xã (gồm: Phú Cần, Hưng Mỹ, Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc, Thạnh Phú, 

Ninh Thới, An Phú Tân, Tân Hòa, Long Vĩnh, An Trường, Nhị Long Phú, Hiệp 

Mỹ Đông). Xác nhận hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho 6 xã 

(Hàm Tân, Ngọc Biên, An Quãng Hữu, Phước Hưng, Tập Sơn và Long Hiệp); 

Hướng dẫn UBND Phường 5 làm thủ tục gia hạn Giấy phép sử dụng tần số Đài 

truyền thanh không dây.  

* Về hoạt động củ  các do nh nghiệp viễn thông: 

- Tổng số thuê bao điện thoại cố định (hữu tuyến và vô tuyến) ước: 26.082 

thuê bao, mật độ 2,58 thuê bao/100 dân. 

- Tổng số thuê bao điện thoại di động (trả trước và trả sau): 989.342 thuê 

bao,mật độ 98 thuê bao/100 dân. 

- Tổng số thuê bao internet là 634.316 thuê bao, mật độ 62,85 thuê bao/100 

dân. Trong đó: số thuê bao internet cố định là 139.017 thuê bao, mật độ 13,77 

thuê bao/100 dân; số thuê bao truy nhập internet gián tiếp qua các thiết bị cố định, 

di động là 495.299 thuê bao, mật độ 49,08 thuê bao/100 dân. 
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- Tổng doanh thu các dịch vụ viễn thông (ước) 450 tỷ đồng. 

4. Lĩnh vực công nghệ thông tin 

 ) Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

- Tiếp tục duy trì Hệ thống mạng dùng riêng của tỉnh kết nối 150 cơ quan, 

đơn vị (16 cơ quan Đảng; 134 cơ quan nhà nước) làm kênh truyền nền tảng phục 

vụ triển khai sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh trên 

môi trường an toàn; 100% mạng LAN của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được trang bị thiết bị 

bảo mật. 

- Đảm bảo Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tập trung tại Trung tâm 

công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 

hoạt động ổn định, thông suốt, năng lực hệ thống đáp ứng yêu cầu triển khai các 

ứng dụng, dịch vụ dùng chung của tỉnh, gồm: 

 Hệ thống Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy. 

 Hệ thống Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh. 

 Hệ thống Thư điện tử công vụ của UBND tỉnh. 

 Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice) của Tỉnh ủy. 

 Hê thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice) của UBND tỉnh. 

 Hệ thống Cổng dịch vụ công (iGate) của UBND tỉnh. 

 Hệ thống ISO điện tử của UBND tỉnh. 

 Hệ thống xác thực tập trung của UBND tỉnh. 

 Hệ thống hội nghị truyền hình của UBND tỉnh. 

 Hệ thống trục liên thông văn bản của UBND tỉnh. 

 Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức của UBND tỉnh. 

 Cơ sở dữ liệu đoàn viên, hội viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

 Hệ thống xác thực kết nối liên thông của UBND tỉnh. 

 Hệ thống giám sát trung tâm dữ liệu của UBND tỉnh. 

 Hệ thống quản lý hộ kinh doanh của UBND tỉnh. 

 Cổng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. 

 ) Về ứng dụng công nghệ thông tin 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) được triển khai, áp 

dụng tại 591 cơ quan, đơn vị (cấp tỉnh 155, cấp huyện 330, cấp xã 106); tổng số 

cán bộ, công chức, viên chức sử dụng là 7.254 người. Trong 6 tháng đầu năm 
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2021 có 72.511 văn bản điện tử phát hành trên hệ thống, trong đó có 56.635 văn 

bản được ký số (tỷ lệ 78,11%).  

- Chứng thư số chuyên dùng: trong 6 tháng đầu năm, thu hồi 49 chứng thư 

số, cấp mới 109 chứng thư số nâng tổng số chứng thư đang hoạt động là 2.233 

chứng thư (469 chứng thư số tổ chức, 1.764 cá nhân (1.727 USB Token, 37 SIM 

PKI)) phục vụ ký số văn bản điện tử, ký số hồ sơ giao dịch với Bảo hiểm xã hội, 

Thuế, Kho bạc nhà nước. 

- Hệ thống thư điện tử công vụ (mail.travinh.gov.vn): trong 6 tháng đầu năm 

cấp mới 257 tài khoản, nâng tổng số hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công 

chức, viên chức là 7.648. 

- Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (VNPT – iGate) cung cấp 1.858 dịch 

vụ công trực tuyến, trong đó: 

+ Dịch vụ mức độ 1, 2: 446 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 24 %); 6 tháng đầu năm tiếp 

nhận 8.678 hồ sơ. 

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 810 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 43,6%); 6 

tháng đầu năm tiếp nhận 5.275 hồ sơ (4.498 hồ sơ nộp trực tiếp; 777 nộp trực 

tuyến, chiếm tỷ lệ 14,73%). 

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 602 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 32,4%); 6 

tháng đầu năm 2021 tiếp nhận 7.013 hồ sơ (2.118 hồ sơ nộp trực tiếp, 4.895 hồ sơ 

nộp trực tuyến, tỷ lệ 69,8%)) 

+ Tích hợp, công khai 1.415 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. 

- Hệ thống ISO điện tử triển khai tại 134 đơn vị (19 Sở ban ngành, 09 UBND 

cấp huyện, 106 UBND cấp xã), hiện tại có 9/19 sở ngành, 4/9 UBND cấp huyện, 

15/106 UBND cấp xã thực hiện cập nhật Chính sách chất lượng, Bối cảnh tổ 

chức, Mục tiêu chất lượng, Lập chương trình đánh giá nội bộ, Đánh giá nội bộ 

vào phần mềm ISO điện tử. 

- Hoàn thành tích hợp Nền tảng thanh toán trực tuyến của tỉnh và Nền tảng 

thanh toán trực tuyến Quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh với để hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến 

và hỗ trợ nộp thuế trực tuyến khi hiện thủ tục hành chính về đất đai; tích hợp, kết 

nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với các Nền tảng số quốc gia qua nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, gồm: Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; 

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký 

doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Hệ 
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thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân 

cư.  

5. Lĩnh vực An toàn thông tin 

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cơ quan liên quan thực hiện rà soát khắc phục 

các lỗ hổng bảo mật các hệ thống gồm: lỗ hổng bảo mật trong máy chủ Microsoft 

Exchange; lỗ hổng bảo mật phần mềm SolarWinds; lỗ hổng bảo mật mật trên sản 

phẩm FortiWeb; lỗ hổng cho hệ thống ảo hóa Vmware. 

- Đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu trong thời gian diễn ra Đại 

hội Đảng lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và dịp lễ, 

tết 2021. 

- Duy trì dịch vụ Giám sát an toàn thông tin mạng trên nền tảng điện toán 

đám mây (Cloud Managed Securrity Service – Cloud M.S.S) tại Trung tâm dữ 

liệu tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn thông tin 

các hệ thống thông tin của tỉnh; kịp thời phát hiện triển khai các giải pháp khắc 

phục, hạn chế nguy cơ cơ tấn công mạng. 

6. Lĩnh vực thông tin  tuyên truyền 

6.1. C ng thông tin điện t   tr ng tin điện t  thành phần 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng: 289 tin, bài tiếng Việt, 126 tin, bài tiếng 

Khmer, 418 văn bản (gồm: 120 văn bản chỉ đạo điều hành, 90 văn bản quy phạm 

pháp luật, 55 văn bản tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 18 quyết định về công bố, bãi bỏ thủ tục hành chính, 17 

văn bản về đấu thầu - mua sắm công, 26 lịch làm việc của lãnh đạo, 08 lịch tiếp 

công dân, 18 kế hoạch, 13 thông báo, 08 thông báo tuyển dụng, 17 văn bản tuyên 

truyền phổ biến pháp luật, 20 văn bản phòng chống Covid-19, 08 quyết định công 

nhận nông thôn mới); 42 dự thảo văn bản lấy ý kiến nhân dân. 

- Thiết kế 05 baner, khẩu hiệu: Mừng xuân Tân Sửu 2021, Chào mừng kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền ngày bầu cử 

ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

-  Hoạt động của các trang tin thành phần: Hiện tại có 40 trang thông tin 

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

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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 với 

người truy cập phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; 06 tháng đầu 

năm đã đăng khoảng 3.863 tin, bài, văn bản các loại. 

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7757
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6.2. Báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại 

- Phổ biến đến các cơ quan báo chí Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 

2021 – 2025 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam tỉnh Trà Vinh; in và treo băng rôn hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. 

- Thực hiện lắp dựng 01 pano 02 mặt (diện tích 27m2/mặt) về tuyên truyền 

quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh và thực hiện bảo trì, sửa chữa 02 pano tuyên 

tuyền cổ động chính trị bị xuống cấp. 

- Biên tập, in, phát hành 1.000 cuốn sổ tay (nội dung lồng vào tập học sinh 

200 trang) tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2021. 

- Phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV9) 

sản xuất các chương trình “Sức sống đồng bằng”, với chủ đề: “Trà Vinh hướng ra 

biển lớn” phát trên kênh VTV9 nhằm giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh 

đến với bạn bè trong nước và quốc tế. 

- Phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông Lê Minh tổ chức sản xuất 

chương trình phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2021 gồm: Sản xuất 02 

chương trình tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, thời lượng 15 

phút/chương trình, tên gọi dự kiến: Có một Trà Vinh như thế; Trà Vinh hướng tới 

phát triển nền nông nghiệp bền vững và thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền công 

tác thông tin đối ngoại. 

- Thực hiện báo cáo hàng tuần cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban bầu 

cử tỉnh về công tác chỉ đạo tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo hàng tháng kết quả công tác 

đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cho Ban Chỉ đạo 35;... 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận mới: 98 hồ sơ lĩnh vực báo chi xuất bản; Kỳ trước 

chuyển qua: 03 hồ sơ; Tổng số hồ sơ trả kết quả: 101 hồ sơ; Số hồ sơ trả trước 

hạn: 101 hồ sơ. 

6.3. Thông tin cơ sở 

- Toàn tỉnh hiện có 82 trạm truyền thanh xã tự sản xuất chương trình, thời 

lượng phát sóng chương trình tự sản xuất khoảng 27 phút/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 hóa, xã hội; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, 

điển hình tiên tiến. 
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- Ban hành 10 văn bản gửi Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa 

Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã và thành phố tăng cường tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19; công tác thanh, kiểm tra xử lý hàng giả trong và sau 

dịp Tết Nguyên đán và tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu trên hệ 

thống thông tin cơ sở; tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 

8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; tuyên 

truyền Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; 

về phát sóng chương trình phát thanh thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử. 

6.4. Hoạt động Phòng Văn hó  – Thông tin; Trung tâm Văn hó  – 

Thông tin và Thể thao 

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, các 

hoạt động chính trị, phong trào của địa phương; đặc biệt, tập trung tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam lần thứ 8 năm 2021;... 

- Phát sóng chương trình thời sự hằng ngày và thực hiện đầy đủ các buổi tiếp 

âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, thời sự Đài phát thanh Trà Vinh. Đồng thời, 

cộng tác Đài Phát thanh & Truyền hình thực hiện chương trình Trang địa phương 

và chương trình Tiếng nói từ cơ sở. Qua đó kịp thời phổ biến các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh về tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội, các sự kiện chính trị nổi bật của địa phương và luôn được dư luận xã 

hội quan tâm tiếp nhận.  

- Phối hợp với Sở khảo sát, cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp sử dụng, dịch vụ Internet 

và trò chơi điện tử, games online trên địa bàn huyện; đánh giá kết quả thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; treo băng rol tuyên 

truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. Kiểm tra 02 cuộc về dịch vụ trò 

chơi diện tử Internet trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 

7. Công tác t ng hợp 

7.1  Hoạt động củ  L nh đạo Sở 

- Ban Giám đốc Sở tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, 

bộ ngành Trung ương và của tỉnh; nổi bật như: Hội nghị Giao ban trực tuyến về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 
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năm 2021 của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối và tuyên truyền kết quả Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm vận 

hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hội nghị sơ kết lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai nội dung kế hoạch lập 

quy hoạch tỉnh Trà Vinh; Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử; Họp 

Ban chỉ đạo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh để triển khai các công việc 

trong năm 2021; Phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông về bệnh không lây 

nhiễm, giảm ăn muối và Covid-19; Tham dự các cuộc giám sát, kiểm tra, tiếp xúc 

cử tri của Ủy ban bầu cử tỉnh theo Thông báo số 117/TB-UBBC ngày 07/5/2021 

và Thông báo số 115/TB-UBBC ngày 06/5/2021;… 

- 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 để tiếp; Số lượt tiếp công dân 

thường xuyên: 05 lượt người với 05 vụ việc, phản ánh về thông tin trên mạng xã 

hội (facebook). Tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Kết quả không có công dân đến. 

- Ban Giám đốc Sở tổ chức Tổ chức thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng do Sở 

phụng dưỡng nhân dịp Lễ 30/4; Tiếp và phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến 

điện khu vực IV;… 

7. 2.  Công tác t  chức cán  ộ  đào tạo   ồi d ỡng 

Hiện tại 03 đ/c học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 02 đ/c học lớp Trung cấp lý 

luận chính trị - hành chính; 03 đ/c đang học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp 

phòng; 01 đ/c hoàn thành lớp Thanh tra viên chính; 02 đ/c hoàn thành lớp bồi 

dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp 

đảng khoá I năm 2020 và 14 lượt đ/c học lớp bồi dưỡng theo từng vị trí việc làm. 

7.3. Công tác Văn phòng  

- 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. 

- Thực hiện công tác nâng bậc lương trước thời hạn đối với 01 công chức, 

nâng bậc lương thường xuyên cho 05 công chức; Thực hiện các thủ tục thuyên 

chuyển công tác đối với 02 công chức, xét chuyển 02 viên chức thành công chức. 

- Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch công chức, viên chức nhiệm kỳ 2020-

2025; Thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, bổ 

nhiệm Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, bổ nhiệm Trưởng 

phòng Bưu chính, Viễn thông – Công nghệ thông tin. 
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- Thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh về việc đề nghị tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân năm 

2020.  

- Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông được phân bổ kinh phí triển khai 

03 dự án đầu tư: Xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC); Xây dựng 

hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; 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 đoạn 2) với tổng kinh phí được cấp là 28 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 1,28 

tỷ đồng đạt tỷ lệ 4,6% kế hoạch vốn được giao. 

7.4. Công tác thanh tra 

- Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021; Kế hoạch 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp 

công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Sở Thông tin và 

Truyền thông Trà Vinh; Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở; Thông 

báo Lịch tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; …  

- Ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Văn bản trả lời yêu 

cầu của Công an huyện Châu Thành về quản lý mạng xã hội. 

- Triển khai việc kê khai tài sản thu nhập năm 2020 đối với người có nghĩa 

vụ kê khai trong cơ quan. Kết quả có 37 công chức, viên chức kê khai. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra 03 cuộc đối với 30 (06 tổ chức, 24 cá nhân). 

Trong đó, Sở chủ trì 03 cuộc, tham gia Đoàn kiểm tra của Trung tâm tần số vô 

tuyến điện khu vực IV 01 cuộc. Qua kiểm tra, có 04 tổ chức, cá nhân; Sở đã ban 

hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt vi phạm hành 

chính: 10.000.000đ; Số tiền xử lý tài sản vi phạm: Không có; Tổng số tiền vi 

phạm: Không có; Số giấy phép thu hồi, bãi bõ: Không có; Xử lý nhắc nhỡ, chấn 

chỉnh: Không có. 

- Trong 6 tháng đầu năm, Sở không có tiếp nhận đơn tố cáo, khiếu nại, phản 

ánh, kiến nghị. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi   u điểm 

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, 

thành phố, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh… công tác tham mưu quản 

lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông được kịp thời, đảm bảo chất 

lượng; các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực ngành thông 
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tin và truyền thông được giao đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản đã thực 

hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

- Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có ý thức và tinh 

thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nghĩa vụ công 

dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Hạn chế  khó khăn  v ớng mắc  

- Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu (GTel Mobile) nhiều năm 

không thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các trụ ăng ten của doanh nghiệp lắp đặt trên 

địa bàn tỉnh đúng theo quy định. Hiện một số trụ ăng ten có nguy cơ gãy đổ rất 

cao, dẫn đến mất an toàn, gây nguy hiểm cho dân cư khu vực lắp đặt ăng ten (cụ 

thể, vào lúc 19g ngày 02/8/2020, trên địa bàn ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành 

phố Trà Vinh, đã xảy ra hiện tượng giông lốc và gây ra sự cố đứt dây co cột ăng 

ten (đứt 06 sợi dây co) trạm BTS của Gtel Mobile, sự cố đã làm cong, nghiêng cột 

ăng ten rất nhiều, nguy cơ gãy đỗ. Tỉnh đã phải sơ tán dân xung quanh, huy động 

lực lượng chức năng chốt chặn, thuê lực lượng kỹ thuật tại chỗ ứng cứu ngay 

trong đêm đến 2h30 ngày 03/8/2020 nguy cơ tạm thời được khắc phục). Sau sự 

cố, Sở đã nhiều lần yêu cầu Gtel Mobile có giải pháp sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng 

đúng quy định, nhưng nhà mạng phản hồi phải chờ tái cơ cấu lại doanh nghiệp 

mới có phương án khắc phục. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tinh, Sở 

Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đang phối hợp với Sở Xây dựng yêu cầu 

Gtel Mobile khẩn trương rà soát tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm 

của Gtel Mobile đối với các trụ ăng ten của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết 

quả thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo. 

- Việc kéo cáp vượt lộ theo trụ điện lực trên các tuyến đường lớn, đường 2 

chiều có dãy phân cách, thường bị chùng, võng (do khoảng cách quá xa). Kiến 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương doanh nghiệp được trồng các trụ bê 

tông, hoặc trụ sắt trên dãy phân cách hoặc vỉa hè để căng, đỡ cáp, đảm bảo độ 

cao, mỹ quan và đảm bảo an toàn giao thông. 

- Các điểm bưu điện văn hóa xã thực hiện 2 nhiệm vụ: sản xuất kinh doanh 

đảm bảo có lợi nhuận và thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, các năm 

gần đây các xã xây dựng, di dời trụ sở mới không bố trí đất để bưu điện xây dựng 

nhà bưu điện văn hóa xã, hoặc có bố trí đất nhưng xa khu dân cư không thể thực 

hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các 

địa phương quan tâm, bố trí vị trí phù hợp, giúp Bưu điện vừa giúp địa phương 
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đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, đồng thời cũng thuận lợi trong thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh.  

- Từ đầu năm đến nay, tình trạng mất trộm tại các trạm thu phát sóng lại tăng 

cao (chủ yếu bình ắc quy, dây tiếp địa chống sét, dây nguồn DC,...). Kiến nghị 

chính quyền địa phương, công an địa phương quan tâm hỗ trợ, giúp doanh nghiệp. 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai và tập huấn sử dụng các hệ 

thống thông tin dùng chung của tỉnh đảm bảo cơ quan, đơn vị, địa phương ứng 

dụng phục vụ hoạt động trong nội bộ, phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ 

quan có liên quan, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định, tuy nhiên vẫn 

còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tổ chức sử dụng, hoặc có sử dụng 

chưa đồng bộ, chưa đúng quy trình giải quyết công việc theo quy định… nên hiệu 

quả mang lại chưa cao, chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư, cụ thể: 

+ Đối với việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành (iOffice), nhiều 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã chưa thực hiện đúng 

quy trình (soạn thảo, ký ban hành văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào 

Lưu trữ cơ quan,…) theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP trên iOffice 

(nhiều cơ quan chỉ có người làm công tác văn thư sử dụng iOffice để tiếp nhận 

văn bản đến và phát hành văn bản đi; số lượng văn bản phát hành qua iOffice còn 

ít và tỉ lệ văn bản đi được ký số còn thấp; còn 36/106 sử dụng iOffice chỉ để tiếp 

nhận văn bản đến, chưa áp dụng phát hành văn bản đi). 

+ Đối với Cổng dịch vụ công của tỉnh (iGate): nhiều bộ phận một cửa cấp xã 

chưa tổ chức áp dụng phân hệ một cửa trên iGate để thực hiện các bước tiếp nhận, 

giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ (58/106 xã chưa áp dụng). Số lượng dịch vụ công được 

cung cấp bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít; quy trình giải quyết thủ 

tục hành chính mức độ 3, 4 còn chưa thuận tiện để người dân, doanh nghiệp thực 

hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến; nhiều thủ tục hành chính trực 

tuyến mức độ 3, 4 không phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến. 

+ Đối với Mạng truyền số liệu chuyên dùng (mạng dùng riêng): số cơ quan 

đơn vị thường xuyên ngắt kết nối (tắt thiết bị bảo mật), có thời điểm chỉ khoảng 

99/134 đơn vị kết nối (tỷ lệ 73%). 

+ Đối với hệ thống ISO điện tử, đã triển khai đến 134 đơn vị (19 Sở ban 

ngành, 09 UBND cấp huyện, 106 UBND cấp xã), tuy nhiên hiện tại chỉ có 9/19 sở 

ngành, 4/9 UBND cấp huyện, 15/106 UBND cấp xã thực hiện cập nhật Chính 

sách chất lượng, Bối cảnh tổ chức, Mục tiêu chất lượng, Lập chương trình đánh 

giá nội bộ, Đánh giá nội bộ vào phần mềm ISO điện tử (khoảng 20,9% cơ quan sử 

dụng).  
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- Hiện nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị vẫn còn sử dụng hộp thư điện tử 

của các mạng xã hội như Yahoo, Gmail,... để trao đổi thông tin công vụ, nguy cơ 

mất an toàn thông tin cao.  

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Trong 6 tháng cuối năm 2021, 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”; 

phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương thực hiện các tin, bài, 

phóng sự về thông tin đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Trà Vinh đến 

với bạn bè trong nước và trên thế giới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền quản 

lý, tổng hợp vùng bờ; tuyên truyền, quảng bá ASEAN thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng và các panô cổ động chính trị. 

3. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn 

tỉnh theo Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền 

thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 

33/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2021… trong đó 

tập trung các nội dung gồm: 

a) Rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa 

phương đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ; tổ chức sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng 

chung đã được đầu tư, đặc biệt là hệ thống iOffice, iGate, ISO điện tử, chứng thư 

số chuyên dùng, mạng TSLCD; xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề 

án, dự án triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đảm bảo 

tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

b) Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện chức năng các hệ thống thông tin đã 

được đầu tư đáp ứng yêu cầu giải quyết chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là Cổng 

dịch vụ công của tỉnh để hỗ trợ cơ quan, đơn vị thực thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 
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61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020. Hoàn thành cung cấp 

100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh; tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ 

công quốc gia theo quy định. Đảm bảo tiến độ kết nối, tích hợp các nền tảng số 

quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ ngành trung 

ương. 

c) Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 03 dự án đầu tư ứng dụng CNTT 

giai đoạn 2021-2025 khởi công trong năm 2021 gồm: Xây dựng trung tâm điều 

hành an ninh mạng (SOC); Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; 

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 đoạn 2). 

d) Tiếp tục và tăng cường hoạt động giám sát an toàn thông tin mạng trên 

nền tảng điện toán đám mây (Cloud Managed Securrity Service – Cloud M.S.S ) 

tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; tổ chức rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật, xử lý sự cố 

an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh theo điều phối, hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

4. Tổ chức khảo sát nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả  kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích; Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí thông tin và truyền 

thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Tổ 

chức điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích 

và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Đôn đốc, giám sát, kiểm tra và hỗ trợ Bưu điện tỉnh thực hiện đúng tiến độ Kế 

hoạch phủ điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. 

5. Chủ trì họp với các doanh nghiệp viễn thông có liên quan thống nhất nội 

dung kế hoạch dùng chung hạ tầng viễn thông năm 2021; việc cung cấp đường 

truyền Internet cáp quang đến hộ gia đình; phương án đảm bảo an toàn đối với các 

tuyến cáp viễn thông treo ngang đường giao thông (đường lớn) bị chùng thấp, 

không đảm bảo độ cao an toàn làm mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Phối 

hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá an toàn công 

trình trụ ăng ten thu, phát sóng di động (tại Tổ 11, ấp Sa Bình, xã Long Đức, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) của doanh nghiệp Gtel Mobile có dấu hiệu 

nguy hiểm, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định. 
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6. Tổ chức Kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác quản lý ngành 

thông tin và truyền thông: bưu chính, tần số vô tuyến điện, hoạt động xuất bản (in 

và phát hành), hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử, quản lý 

thuê bao di động trả trước,… 

7. 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; tham mưu xây dựng chính 

quyền điện tử; phối hợp tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành. 

V. KIẾN NGHỊ  ĐỀ XUẤT 

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh một số nội dung như sau: 

- Xem xét chỉ đạo đưa nội dung báo cáo, đánh giá tình hình triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh là một chuyên đề trong phiên họp của 

UBND tỉnh hằng tháng để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan, tạo thuận lợi đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số. 

- Xem xét giao Sở Nội vụ (thường trực Ban thi đua khen thưởng của tỉnh) 

chủ trì phối hợp cơ quan liên quan tham mưu đưa kết quả triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin là một nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

các cơ quan, đơn vị để xét thi đua, khen thưởng hằng năm. 

Trên đây là kết quả công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và kế 

hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021; 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;  

- Trang TTĐT Sở; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở 

    (t/h theo Kế hoạch); 

- P.VHTT, TT VH-TT&TT các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nầy 
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