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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /BC-STTTT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày      tháng  3  năm 2020 

 

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 I 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 I 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 I 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 

- Hiện tại Trà Vinh đã triển khai xây dựng, hoàn thiện trục liên thông văn 

bản của tỉnh kết nối trục liên thông văn bản Quốc gia, 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; Xây dựng phần 

mềm Cổng thông tin nghiệp vụ LGSP tỉnh Trà Vinh phục vụ nâng cấp Cổng 

thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin thành phần, phục vụ kết nối các hệ 

thống thông tin. 
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- 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. 

- 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 CNTT dùng chung của 

tỉnh gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Một cửa điện tử và dịch vụ 

công trực tuyến; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thành phần; thư 

điện tử công vụ; hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm hội nghị truyền hình 

trực tuyến của tỉnh; cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. 

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 I năm 2020 đã đăng tải 11 tin bài và  20 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: Công an 

Trà Vinh: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020; Bí thư 

Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện kỷ niệm 120 năm 

thành lập tỉnh; Cảnh sát giao thông Công an tỉnh: Quyết tâm bảo đảm ổn định 

trật tư, an toàn giao thông năm 2020; Điểm mới của Nghị định 100/2019/NĐ-CP 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt; Xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy 

định; Thực hiện có hiệu quả việc phát triển và chuyển đổi mô hình chợ văn 

minh, tiếp tục quán triệt nghiêm Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Thông tin về việc ngưng hoạt động Chợ đêm thành phố Trà Vinh;  Nâng cao 

hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thông tư 

25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn Thi 

hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường; Quyết định số: 37/2019/QĐ-UBND ngày  27/12/2019 sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tình Trà Vinh; Quyết định số 

31/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 Sửa đổi nội dung Mục C, Điều 8 Quy chế 

phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn 136/BATGT ngày 

20/12/2019 Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Canh Tý Lễ hội xuân 2020; Công văn số 4762/UBND-KGVX ngày 



3 
 

17/12/2019 Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, hoạt 

động quảng cáo, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh…  

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 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được 

kết nối đến tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong tỉnh, phục vụ 

triển khai và sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh. 

- Chứng thư số chuyên dùng:  Đến nay tổng số chứng thư đang hoạt động 

là 1.590 chứng thư (458 tổ chức, 1.132cá nhân (1.107 USB Token, 25 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. 

- 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 dùng 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 số văn bản được trao đổi trên môi trường mạng quý I/2020 là20.692, ký 

số15.017văn bản (tỷ lệ 72,57%). 

- 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. 

- Hệ thống hội nghị truyền hình: Kết nối 14 điểm cầu (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 UBND 09 huyện, thị xã, thành phố)phục vụ 

các cuộc họp định kỳ hàng tháng và đột xuất giữa địa phương và trung ương. 

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). Tổng số thủ tục hành chính cập nhật trên hệ thống 1.949. 

Quý I/2020 hệ thống đã tiếp nhận 17.445 hồ sơ (16.827 trực tiếp, 618 trực 

tuyến) và giải quyết 16.331 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. 

http://iso.travinh.gov.vn/
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Đã thực hiện kết nối liên thông giữa phần mềm iGate và phần mềm Quản lý hồ 

sơ địa chính ViLIS (Sở Tài nguyên và Môi trường).  

- Tổng số dịch vụ trực tuyến cung cấp của tỉnh là 1.949 (mức 3: 572 dịch 

vụ, chiếm 29,3%, mức 4:451 dịch vụ, chiếm 23,14%). Trong quý tiếp nhận tiếp 

nhận 8.610 hồ sơ đối với dịch vụ công mức độ 3,4, trong đó: 6.659 hồ sơ mức 3 

(6.610 trực tiếp, 49 trực tuyến (tỷ lệ 0,74%)); 1.951 hồ sơ mức 4 (1.382 trực 

tiếp, 569 trực tuyến (tỷ lệ 29,16%). Rà soát, công khai 991 thủ tục hành chính 

của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện 

kết nối liên thông với ngành tư pháp, y tế, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu 

tư... 

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 

- Lãnh đạo, chỉ đạo chi ủy các chi bộ tiếp tục thực hiện Công văn số 517-

CV/TU ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, xử lý qua 

đánh giá, nhận diện biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XII). 

- Thường xuyên theo dõi việc thực hiện cam kết không suy thoái và kế 

hoạch phòng ngừa suy thoái trong đảng viên, đoàn viên; nhằm ngăn chặn, đẩy 

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. 

- Thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, 

CLP). Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai (triển khai qua mạng nội 

bộ) thực hiện Luật 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 nhà nước, Quy chế sử dụng tiết 

kiệm điện”. 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.   

- Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Thông tin và 
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Truyền thông xây dựng Kế hoạch số 76/KH-STTTT-VP ngày 16/01/2020 triển 

khai và tự kiểm tra công vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh 

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  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND 

ngày 19/11/2019 về công tác thông tin đối ngoại năm 2020; xây dựng Kế hoạch 

số 229/KH-STTTT-TTBCXB ngày 26/02/2020 về hoạt động thông tin đối ngoại 

năm 2020 và xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 12/02/2020 về công tác 

thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển tỉnh 

Trà Vinh năm 2020; đồng thời phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện 

phần việc được giao tại Kế hoạch số 04-KH/BCĐ-TTĐN ngày 18/02/2020 của 

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về công tác thông tin đối ngoại 

năm 2020. 

- Cổng thông tin điện tử duy trì chuyên mục “Thông tin đối ngoại”, 

“Tuyên truyền biển, đảo”. Trong quí I năm 2020 đăng tải 02 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. 

- Cổng thông tin điện tử đăng 19 tin bài, 09 văn bản của Trung ương và 

của tỉnh về hội nhập, hợp tác quốc tế, kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào 

tỉnh, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, các chính sách đối với kiều 

bào ta ở nước ngoài... ở các chuyên mục “Hội nhập quốc tế”, “Thông tin đối 

ngoại”, “Dự án kêu gọi đầu tư”, “Thủ tục đầu tư”, “Các chính sách kêu gọi đầu 

tư” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

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

tiếng Anh cũng đăng tải 23 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. 

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 



6 
 

- Trong quý I/2020 Cổng thông tin điện tử tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên 

truyền các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, các thành tựu của tỉnh trên các 

lĩnh vực, nhất là thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày 

thành lập tỉnh, hoạt động chúc tết nguyên đán của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh 

thăm doanh nghiệp đầu năm, họp mặt doanh nghiệp, gặp gỡ cà phê doanh 

nghiệp thứ bảy, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm của 

doanh nghiệp, công tác xúc tiến mời gọi đầu tư của tỉnh. Ngoài ra còn đẩy mạnh 

thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên cổng, triển khai các luật có hiệu 

lực năm 2020, các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh 

đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Với tổng số trong quý đăng 120 tin bài, 

115 văn bản chỉ đạo điều hành và 36 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 I năm 2020, ban hành 04 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”. 

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 

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 
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ngân sách nhà nước năm 2020 theo Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 203/QĐ-STTTT ngày 

30/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh; 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 I 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; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Khoảnh 
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