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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện  

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 quý II năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019 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; Sở Thông tin 

và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực hiện quý II năm 2020 như sau: 

I. Kết quả xây dựng các văn bản triển khai thực hiện 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019 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; Sở Thông tin 

và Truyền thông cụ thể hóa qua Kế hoạch số 81/KH-STTTT ngày 20/01/2020 về 

việc thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 07/01/2019 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. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2020 

1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số 

đồng bộ, hiện đại; xây dựng nền tảng đột phá cho chuyển đổi sang nền kinh tế 

số 

- Triển khai hệ thống mạng dùng riêng (sử dụng nền tảng mạng Truyền số 

liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước) 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; mạng LAN cơ quan hành chính nhà nước các cấp được trang bị thiết bị bảo 

mật phục vụ công tác bảo mật mạng LAN của cơ quan, địa phương và kết nối vào 

mạng dùng riêng. 
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   - Hệ thống máy chủ (vận hành theo mô hình tập trung) gồm: 15 máy chủ vật 

lý, 33 máy chủ ảo hóa; Hệ thống lưu trữ dữ liệu; thiết bị mạng, thiết bị bảo mật,... 

năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung 

của tỉnh gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Tỉnh ủy; Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh; Cổng Dịch vụ công trực tuyến; Cổng 

thông tin điện tử của Tỉnh ủy; Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và cổng 

thông tin điện tử thành phần; Thư điện tử công vụ; Hệ thống phần mềm điều khiển 

trung tâm hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; Hệ thống ISO điện tử; Cơ sở dữ 

liệu cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu đoàn viên, hội viên; Cổng thông 

tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh; Hệ thống trục liên thông văn bản; 

Hệ thống xác thực kết nối liên thông SS; Hệ thống giám sát ZABBIX. 

 - Chứng thư số chuyên dùng: Trong quý, cấp mới 145 chứng thư số nâng 

tổng số chứng thư số đang hoạt động 1.626 chứng thư số, trong đó, 1.601 USB 

Token (460 tổ chức, 1.166 cá nhân), 25 SIM PKI phục vụ ký số văn bản điện tử; 

Hồ sơ giao dịch bảo hiểm xã hội, thuế, dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước. 

- Các cơ quan nhà nước 3 cấp được trang bị máy tính (máy bàn, xách tay) 

trên 6.834 bộ và triển khai mạng nội bộ mạng LAN, cơ bản đáp ứng yêu cầu cho 

cán bộ công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác. 

2. Tuyên truyền thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cảnh quan môi 

trường Xanh Sạch Đẹp theo Chỉ thị 01, Chị thị 48 của Tỉnh ủy tạo bước 

chuyển toàn diện đô thị và nông thôn. Có kế hoạch phân công thực hiện Chỉ 

thị 05/CT-TU và Chỉ thị 48/CT-TU của Tỉnh ủy 

Cổng Thông tin điện tử quý II năm 2020 đã đăng tải 29 tin bài và 12 văn bản 

có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an 

toàn giao thông, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như: Trà Vinh khởi công 

nâng cấp quốc lộ 53; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản; Siết chặt quản lý an toàn chất 

lượng thực phẩm trong nông nghiệp; Bộ Giao thông vận tải họp trực tuyến với tỉnh 

Trà Vinh về phát triển hạ tầng giao thông; Thả 800.000 con tôm và cua biển ra môi 

trường tự nhiên; Biến đổi khí hậu: Đầu tư 260 tỷ đồng xây dựng công trình bảo vệ 

bờ sông, bờ biển; Ban an toàn giao thông tỉnh Trà Vinh phát động phong trào thi 

đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020” với chủ đề "Đã uống rượu, bia 

không lái xe"; Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống 

dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh; Trà Vinh mở đợt cao điểm vận động toàn 

dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ; Chấn chỉnh những thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên 
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mạng xã hội; Trà Vinh: nhiều dự án trọng điểm thi công đạt khối lượng cao; Tăng 

cường xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn 

“An toàn về ANTT”;… 

3. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng 

Chính quyền điện tử; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng Chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, 

doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới 

Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số 

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice): Triển khai đến 510 cơ 

quan (cấp tỉnh: 96, cấp huyện: 308, cấp xã: 106) với 6.758 người dùng phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành. Hệ thống đã tích hợp giải pháp ký số; Tích hợp liên 

thông với trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử đạt trên 

90%, tổng số văn bản được trao đổi trên môi trường mạng quý II năm 2020 là 

74.019, ký số 54.665văn bản (tỷ lệ 73,8%). 

- Hệ thống Thư điện tử công vụ: Trong quý II năm 2020 đã tạo 47 tài khoản 

hộp thư điện tử công vụ. Đến nay đã thiết lập 7.079 hộp thư điện tử công vụ 

(mail.travinh.gov.vn) cho cán bộ công chức, viên chức phục vụ trao đổi thông tin 

công vụ.  

- Hệ thống Hội nghị truyền hình của tỉnh: năng lực đáp ứng 14 điểm cầu họp 

đồng thời gồm: Trung tâm Hội nghị của tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và 09 Ủy ban nhân 

dân  huyện, thị xã, thành phố. Trong quý II năm 2020 đã tổ chức phục vụ 06 cuộc 

họp phục vụ các cuộc họp định kỳ hàng tháng, đột xuất của địa phương, giữa địa 

phương và Trung ương. 

- Về hệ thống thông tin báo cáo: Hệ thống báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội  

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan 

hành chính nhà nước, phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp, hệ thống 

triển khai đến 194 đơn vị (cấp tỉnh 16, cấp huyện 72, cấp xã 106). Đã cập nhật số 

liệu về chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở 3 cấp chính quyền, xây dựng được cơ sở dữ liệu 

về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (cập nhật 242 chỉ tiêu cấp tỉnh, 80 chỉ tiêu cấp 

huyện, 27 chỉ tiêu cấp xã).  

- Phần mềm ISO điện tử  (http://iso.travinh.gov.vn) được kết nối liên thông 

với hệ thống một cửa điện tử, đã triển khai áp dụng đến 18 cơ quan cấp tỉnh, 09 

UBND huyện, 106 xã, phường, thị trấn phục vụ công tác quản lý áp dụng TCVN 

ISO 9001:2015. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 

Đa số các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm quản lý kế toán, 

http://iso.travinh.gov.vn/
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quản lý tài sản cố định.... phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó 

các ngành còn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên 

ngành như y tế, tài nguyên môi trường, tài chính, thương mại, giáo dục, lao động, 

thuế, bảo hiểm.... 

4. Đẩy mạnh xử lý, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường 

kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức 

chính trị xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện các hệ 

thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với Cổng 

dịch vụ công quốc gia; Đẩy mạnh cải cách quy định hành chính, thực hiện 

nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh 

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

khai cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh (cấp tỉnh 18, 

huyện 9, xã 106) phục vụ tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính 

đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Quý II 

năm 2020 hệ thống đã tiếp nhận 62.566 hồ sơ sơ (3.337 trực tuyến, 59.229 trực 

tiếp) trực tuyến) và giải quyết 57.160 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải 

quyết. Hệ thống đã tích hợp, kết nối Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; đang thực hiện tích hợp, kết nối nhóm dịch vụ công lĩnh vực hộ 

tịch, tư pháp; đăng ký biến động quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn 

liền đất. Đã thực hiện tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử (VNPT Pay) trên nền 

tảng thanh toán trực tuyến Cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện thanh toán phí, 

lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ 

thống thanh toán trực tuyến của Công dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh 

toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế đối với những dịch vụ công của tỉnh được tích hợp 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Rà soát, công khai 1.184 thủ tục hành chính của 

tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

- Tổng số dịch vụ trực tuyến cung cấp của tỉnh là 1.949 (mức 3: 605 dịch 

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

41.012 hồ sơ đối với dịch vụ công mức độ 3,4, trong đó: 29.655 hồ sơ mức 3 

(28.752 trực tiếp, 903 trực tuyến (tỷ lệ 3,04%); 11.375 hồ sơ mức 4 (8.923 trực 

tiếp, 2434 trực tuyến (tỷ lệ 21,4%). 

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

nhất là đấu tranh, ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng 

phí. Tăng cường thanh tra thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, tự kiểm tra công 

vụ tại đơn vị 
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- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, nhận diện suy thoái “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ theo Quy định số 4842-QĐ/TU ngày 30/7/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, 

các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; Kết luận của BTVTU thực hiện nhiệm vụ tập 

trung về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) năm 2020 và 

những năm tiếp theo. Qua đánh giá nhận diện suy thoái, không có trường hợp nào 

phát sinh biểu hiện mới. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai (triển khai qua mạng nội 

bộ) thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), các văn bản 

có liên quan của Trung ương, địa phương qua đó cụ thể hóa một số quy định của 

nhà nước bằng việc thi hành “Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản 

công, Quy chế sử dụng tiết kiệm điện”. 

- Năm 2020, thực hiện theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 

của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 

509/KH-STTTT ngày 13/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về Thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020. 

- Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở đã gắn với việc THTK, CLP; các quy định của Luật ngân sách 

Nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách đã thực hiện 

nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi 

vào nề nếp; việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện 

theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Đơn vị đã chủ động cắt giảm những 

hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng 

nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu 

công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả hơn. 

6. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao 

nhận thức về hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các hoạt động thông tin đối 

ngoại; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; thực hiện tốt chính sách đối với 

người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường tuyên truyền công tác ngoại giao 

văn hóa, ngoại giao nhân dân và thông tin đối ngoại  
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- Cổng thông tin điện tử duy trì chuyên mục “Thông tin đối ngoại”, “Tuyên 

truyền biển, đảo”. Trong quí II năm 2020, đăng tải 04 văn bản của Đảng và Nhà 

nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; đăng tải Tài liệu 

thông tin về kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng bảo an 

Liên Hiệp Quốc;  

- Đồng thời tiếp tục đăng tải các nội dung có liên quan đến hội nhập, hợp tác 

quốc tế, kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, với tổng số 11 văn bản và 42 

tin bài. 

- Bên cạnh đó, trong quý II năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử phiên bản 

tiếng Anh cũng đăng tải 02 tin bài thông tin, tuyên truyền về những thành tựu của 

tỉnh trên các lĩnh vực đến kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè thế giới tìm hiểu về 

Trà Vinh. 

- Lập thủ tục phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông Lê Minh tổ chức 

sản xuất Phim tài liệu phóng sự truyền hình (thời lượng 30 phút) tuyên truyền về 

thông tin đối ngoại, mục đích nhằm quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn 

hóa, du lịch, các chính sách thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư, các tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh đến với mọi miền đất nước và ra nước ngoài. 

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông duy trì chuyên 

mục “Thông tin đối ngoại”, “Tuyên truyền biển, đảo” trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh. Trong quí II năm 2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã 

đăng tải 04 văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên 

truyền biển, đảo; đăng tải 03 tin, bài phản ảnh về hoạt động thông tin đối ngoại, 

tuyên truyền biển, đảo, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh 

của tỉnh đến với mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. 

7. Thực hiện tốt chức năng chỉ đạo thông tin tuyên truyền, chủ động, 

kịp thời cung cấp và tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người 

dân, nhất là trong đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, tham 

nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật; biểu dương nhân tố tích 

cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo đồng thuận xã hội. Thực 

hiện tốt việc bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của 

nhân dân. Nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, 

báo chí, Internet, xuất bản. Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin 

xấu, độc trên mạng xã hội 

- Trong quý II năm 2020, Cổng thông tin điện tử tỉnh tập trung đẩy mạnh 

thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid -19 và công tác chỉ đạo, triển 

khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn tuyên 

truyền các nội dung khác như: TU đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 
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hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; UBND tỉnh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2020 và triển khai một số 

nhiệm vụ, giải pháp trong quý II năm 2020; Tỉnh ủy họp nghe báo cáo công tác 

chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; công bố các quyết định 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; thực hiện chính sách hỗ trợ chăn 

nuôi nông hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chương trình mỗi xã, phường 

một sản phẩm chủ lực; Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, tiếp dân định kỳ 

tháng 3 của lãnh đạo tỉnh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu; 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh họp triển khai hỗ trợ các đối tượng 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn. Thực hiện các chính 

sách thuế, chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh;.…Với tổng số trong quý đăng 191 

tin bài, 82 văn bản chỉ đạo điều hành và 30 văn bản quy phạm pháp luật. 

- Duy trì các chuyên mục “Đối thoại doanh nghiệp”, “Tiếp cận Thông tin”, 

“Xử lý phản hồi các ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp”…trên cổng thông tin điện 

tử, đăng tải các tin bài, văn bản hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tìm hiểu, tiếp cận 

thông tin.  

- Trong quí II năm 2020, Sở ban hành 03 văn bản chỉ đạo định hướng các cơ 

quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện 

chính trị nổi bật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội địa phương. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 

12/5/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản 

phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 

1968/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 

số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 19-

TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-

CT/TW của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất 

bản”. 

- Ban hành Công văn số 809/STTTT-TTBCXB ngày 27/5/2020 gửi các cơ 

sở in xuất bản phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh yêu cầu báo 

cáo sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012. 

8. Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn kết hiệu quả giữa các 

cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện 

thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 
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- Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, 

trong phạm vi dự toán được giao. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối 

với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư 

liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Sở Thông 

tin và Truyền thông được giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Quyết 

định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh; Quyết định 

số 203/QĐ-STTTT ngày 30/12/2019; Quyết định số 64/QĐ-STTTT ngày 

21/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc giảm dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2020 và Công văn số 1939/UBND-KT ngày 25/5/2020 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc tạm ứng kinh phí năm 2020. 

- Đơn vị thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo dự toán được 

giao, Công văn số 335/UBND-KT ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh và 

các văn bản quy định chế độ chính sách có liên quan. Đồng thời Sở cũng đã ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhằm để tiết kiệm các khoản chi ngân 

sách, hạn chế tối đa chi hội nghị, hội thảo. 

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

trong quý II năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Văn phòng 

UBND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trưởng, phó phòng, TT trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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