
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 15 tháng 6 năm 2020 

  
BÁO CÁO 

Công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 

 
 
 

I  CÔNG T C  U N    NHÀ N ỚC 

1. C ng tác th m m u T nh ủ   U N  t nh và b n hành văn   n ch  

đạo  điều hành 

- Trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2020; Kế 

hoạch triển khai thuê hội nghị truyền hình, mạng truyền số liệu chuyên dùng, 

phòng họp không giấy; Quyết định ủy quyền quản lý, sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại các cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh 

thay thế Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ủy quyền người quản lý thuê bao đối với chứng 

thư số chuyên dùng cấp cho các cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh; Công văn chỉ 

đạo rà soát, tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin đã được đầu tư; phê 

duyệt kế hoạch xây dựng cập nhật khung kiến trúc CQĐT 2.0; điều chỉnh nhiệm 

vụ dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020; công bố sửa đổi, bổ sung 

Bộ thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Ban hành 12 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; chiến lược phát triển các 

ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; 

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt; Tết Chol Chnam Thmay năm 2020 của đồng bào 

Khmer;… 

- 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 
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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; thực hiện 

công tác dân vận chính quyền tại Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020; Kế 

hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế ngành thông tin và truyền thông 

năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông; … 

- Ban hành văn bản triển khai sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình của 

tỉnh đến các Sở, Ban, ngành (03 hệ), UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- 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); đăng 50 tin, bài 

và 35 văn bản tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 trên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh. 

- 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 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh Trà Vinh 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. 

- Triển khai đến các Doanh nghiệp bưu chính Chỉ thị 28/CT-BTTTT ngày 

08/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả 

phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường 

bưu chính. 

- Có văn bản đề nghị doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo Thông 

tư 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy 

định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính; văn bản gửi Vụ Bưu chính về 

việc đề xuất đề tài phát hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2022. 
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- 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. 

- 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. 

- 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) 22 tỷ đồng; các dịch 

vụ viễn thông (ước) trên 350 tỷ đồng. 

3   ĩnh vực viễn th ng 

- Ban hành văn bản gửi Doanh nghiệp bưu chính viễn thông, Phòng Văn 

hóa - Thông tin huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao huyện, thị xã, thành phố, Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn 

tỉnh, Doanh nghiệp có hạ tầng mạng cáp trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; báo cáo 

công tác phòng chống thiên tai năm 2019; 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. 

- Triển khai 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; Thông 

tư 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 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; Thông tư 

số 07/2020/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến 

điện; Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm 

định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định. 
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- Rà soát 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 8 xã: Thanh Mỹ, xã Long 

Hòa và xã Nguyệt Hóa, Kim Hòa, Long Khánh, Định An, Lưu Nghiệp Anh, 

Hàm Tân và tiêu chí nông thôn mới nâng cao 5 xã: Long Đức, Dân Thành, Mỹ 

Long Nam, Tân Hòa, Tân Hùng. 

- 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. 

- Xây dựng Phương án đảm bảo thông tin liên lạc theo cấp độ rủi ro thiên 

tai của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Có văn bản 

gửi Doanh nghiệp bưu chính viễn thông, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

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

tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Cấp 06 Giấy chứng nhận trò chơi điện tử công cộng. 

- Về viễn thông (ước): 

+ Tổng số thuê bao điện thoại cố định (hữu tuyến và vô tuyến): 17.621 

thuê bao, mật độ 1,60 thuê bao/100 dân. 

+ Tổng số thuê bao điện thoại di động (trả trước và trả sau): 812.050 

thuê bao, mật độ 73,82 thuê bao/100 dân. 

- Về Internet (đến quí I/2020): 

Tổng số thuê bao internet là 477.297 thuê bao, mật độ 43,39 thuê 

bao/100 dân. Trong đó: số thuê bao internet cố định là 101.363 thuê bao, mật độ 

9,21 thuê bao/100 dân; số thuê bao truy nhập internet gián tiếp qua các thiết bị 

cố định, di động là 375.934 thuê bao, mật độ 34,18 thuê bao/100 dân. 

 (Ghi chú: lấy số dân, ước 1,1 triệu người).  

4   ĩnh vực ứng dụng c ng nghệ th ng tin 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice): cơ bản hoạt 

động ổn định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị; trong 

6 tháng đầu năm cấp mới 319 tài khoản nâng tổng số người dùng trên hệ thống 

là 6.767. Tổng văn bản đi trong 6 tháng đầu năm: 74.019, ký số 54.665 văn bản 

(tỷ lệ 73,8%). 

- Chứng thư số chuyên dùng: trong 6 tháng đầu năm, thu hồi 08 chứng 

thư số, cấp mới 80 chứng thư số, nâng tổng số 1.626 chứng thư số (460 chứng 

thư số tổ chức; 1.166 chứng thư số cá nhân (1.141 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 6 tháng đầu năm cấp 127 tài khoản 
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cho người dùng, nâng tổng số hộp thư điện tử công vụ (mail.travinh.gov.vn) cấp 

cho cán bộ công chức, viên chức là 7.079. Qua đó góp phần đẩy mạnh tăng 

cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng. 

- Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (VNPT - iGate): cung cấp 1.918 

dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3: 769 dịch vụ, tỷ lệ 40,09%; mức độ 4: 652 

dịch vụ, tỷ lệ 34%). Trong 6 tháng đầu năm hệ thống đã tiếp nhận 61.123 hồ sơ 

(57.737 trực tiếp, 3.386 trực tuyến, đã giải quyết 59.963 hồ sơ, các hồ sơ còn lại 

trong quá trình giải quyết. Trong đó tiếp nhận 29.888 hồ sơ mức độ 3 (28.964 

trực tiếp, 924 trực tuyến (tỷ lệ 3,09%)); 11.434 hồ sơ mức độ 4 (8.973 trực tiếp, 

2.461 trực tuyến (tỷ lệ 21,52%)). Rà soát, công khai 1.273 thủ tục hành chính 

của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đã thực hiện kết nối liên thông với hệ 

thống Quản lý hồ sơ địa chính ViLIS tại Sở Tài nguyên và Môi trường, phần 

mềm Lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp, hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia; đang thực hiện liên thông với phần mềm Quản lý hộ 

tịch, tích hợp thông tin dữ liệu từ hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cấp mã số 

cho đơn vị có quan hệ với ngân sách lên hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh. 

- Hệ thống hội nghị truyền hình: 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 6 tháng đầu năm đã tổ chức 28 cuộc 

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

địa phương và Trung ương). 

- Cử công chức làm đầu mối phối hợp xây dựng phương án và thực hiện 

kết nối mạng diện rộng Bộ, ngành, địa phương vào mạng TSLCD theo Công văn 

số 307/CBĐTW-CSNV ngày 24/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

phối hợp đề xuất thực hiện kết nối liên thông các DVC theo chỉ đạo của Văn 

phòng Chính phủ (đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm, cấp phiếu lý lịch tư 

pháp) trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phối hợp thực hiện tích hợp thông tin dữ 

liệu phần mềm cấp mã số đơn vi có quan hệ ngân sách với hệ thống 1 cửa của 

tỉnh, tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử VNPT Pay trên Cổng thanh toán trực 

tuyến tỉnh, thực hiện rà soát chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice). 

- Đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin phân cấp khôi phục 

thiết bị lưu khóa bí mật (thực hiện Công văn số 1660/UBND-THNV ngày 

06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ); đề xuất các giải pháp nâng cao Chỉ số xếp hạng chung ICT 

Index của tỉnh; thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của đề 

cương và dự toán chi tiết mua sắm bản quyền phần mềm năm 2020 và những 

năm tiếp theo của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

5    ĩnh vực An toàn th ng tin 

- Triển khai Công văn 4791/BTTTT-CATTT của Cục ATTT về việc đôn 
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đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết 

Canh Tý 2020; Công văn số 250/CATTT- VNCERT/CC ngày 14/04/2020 của 

Cục An toàn thông tin về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần 

mềm họp trực tuyến Zoom; Công văn số 324/CATTT-NCSC ngày 05/5/2020 

của Cục An toàn thông tin về nguy cơ tấn công APT vào các cơ quan, tổ chức 

việt Nam. 

- Nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất cấp độ Trung tâm Tích hợp dữ liệu. 

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 về việc nguy cơ tấn công vào các máy 

chủ web sử dụng Apache Tomcat; rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật của 

Microsoft Sharepoint theo công văn số 153/CATTT-NCSC của Cục An toàn 

thông tin. 

- Cử đầu mối báo cáo và trao đổi chuyên môn theo Công văn số 

1552/BTTTT-CATTT về đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin 

cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”. 

- Thực hiện báo cáo đánh giá mức độ ATTT mạng năm 2019; tình hình 

triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 

lớp” theo Công văn số 1638/UBND-CNXD ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Công văn số 1552/BTTTT-CATTT về việc đôn đốc tổ chức triển 

khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”; 

Hoạt động của thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc 

gia theo Công văn số 305/CATTT ngày 29/04/2020 của Cục An toàn thông tin. 

6.  ĩnh vực th ng tin  tu ên tru ền 

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

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: Đăng 357 tin, bài tiếng Việt; 26 tin, bài 

tiếng Anh; 123 tin, bài tiếng Khmer; cập nhật 21 văn bản; 171 văn bản chỉ đạo 

điều hành, 62 văn bản quy phạm pháp luật, 31 thông báo, 04 lịch tiếp công dân, 

30 kế hoạch, 17 lịch làm việc của lãnh đạo tỉnh; đưa 65 tin, bài thông tin về hoạt 

động của lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp trong tình hình dịch Covid-19, công tác xúc tiến mời gọi đầu tư của 

tỉnh… để doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nắm, tìm hiểu và đầu tư vào 

tỉnh.  

Cập nhật 11 danh sách doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, tạm ngưng 

hoạt động; 19 văn bản, báo cáo thông tin doanh nghiệp nhà nước của Công ty 

TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh và Công ty sổ xố 

kiến thiết tỉnh Trà Vinh; đăng tải Thông tin về Tổ chức cuộc Điều tra doanh 

nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025.  
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- 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 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 với 

người truy cập phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh; 6 tháng đầu 

năm 2020 đã đăng khoảng 1.990 tin, bài, văn bản các loại. 

6.2. Xuất b n, in và phát hành  

Cấp 97 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (38 hồ sơ nộp trực 

tiếp; 59 hồ sơ nộp trực tuyến). 

6.3  Th ng 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. 

Đăng ký tham dự hội thi các đội viên tuyên truyền viên xuất sắc các khu 

vực về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam do Cục Thông tin 

cơ sở tổ chức, về việc đề xuất tiêu chí thuộc lĩnh vực thông tin cơ sở trong bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; ban hành 03 công văn 

chuyển file âm thanh tuyên truyền về phòng, chống bệnh Covid-19 do Cục 

Thông tin cơ sở cung cấp để tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. 

6.4. Thông tin đối 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 động củ    nh đạo Sở 

Tham dự Hội nghị tổng kết 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 

http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=7757
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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 chúc 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 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 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 ng tác t  chức cán bộ  đào tạo, bồi d ỡng 

Hiện tại có 04 đ/c học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 01 

đ/c học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2; 02 đ/c học lớp bồi 

dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng; 01 đ/c học lớp bồi dưỡng thanh tra viên 

chính; 04 đ/c học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 02 

đ/c học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính và 03 

lượt công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng vị trí 

việc làm. 

3. C ng 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. 

- 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 

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

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

chí – Xuất bản thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thông). 

- Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng Sở. 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. 

- Triển khai 02 dự án đầu tư công năm 2020:  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 và Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho đài, trạm 

truyền thanh (giai đoạn 1). 

4. C ng tác thanh tra 
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- Tổ chức thanh hành chính 01 cuộc về việc quản lý và sử dụng tài chính, 

tài sản đối với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông (đang trong quán trình thanh tra). 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra 08 cuộc đối với 32 đơn vị (tổ chức, cá 

nhân). Trong đó, 01 cuộc phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 

IV kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và thiết bị vô 

tuyến đối với 03 đơn vị; Sở chủ trì 01 cuộc 01 đơn vị, 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, 

01 cuộc đối 07 (đơn vị, cá nhân) kiểm tra về hoạt động in trên địa bàn tỉnh, 01 

cuộc đối với 15 (đơn vị, cá nhân) sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, 03 

cuộc đối với 03 cá nhân về sử dụng thông tin mạng xã hội (facebook). 

*. Kết quả thanh, kiểm tra: 

- Số cá nhân, tổ chức được kiểm tra: 32 đơn vị.  

- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 07 đơn vị. 

- Kết quả xử lý: 

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

03 đơn vị 

+ Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 04 cá 

nhân. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 26.250.000đ. 

- Tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị: 07 đơn. 

+ Đơn phản ánh, kiến nghị: đã giải quyết 5/7 đơn (phản ánh về đăng 

thông tin không đúng sự thật trên  mạng xã hội facebook). Kết quả xử lý: Ban 

hành 04 văn bản trả lời công dân, 02 đơn trong quá trình xác minh, 01 đơn 

người gửi xin rút đơn. 

+ Đơn khiếu nại: không. 

+ Đơn tố cáo: không. 

III. 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, rút 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. 

IV.  H  NG H ỚNG  NHIỆM V  6 THÁNG CUỐN NĂM 2020 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung 

chỉ đạo và thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 
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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 bệnh viêm phổi hô hấp cấp do virus Corona gây ra. 

2. Tiếp tục triển khai 02 dự án đầu tư công năm 2020:  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 và Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho 

đài, trạm truyền thanh (giai đoạn 1). 

3. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc điều tra sản lượng và giá 

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

phát hành báo chí năm 2021; 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; Kiến trúc Chính quyền 

điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 2.0. 

4. Hoàn thành 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; triển khai thí điểm Hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC); xin chủ 

trương và triển khai thí điểm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP. Hoàn 

thành kết nối Cổng dịch vụ công tỉnh với phần mềm Quản lý hộ tịch, hệ thống 

cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp; hệ thống định danh, xác thực (PostID) của Bưu điện Việt 

Nam; hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến. 

5. Tổ chức tập huấn an toàn thông tin cho Đội Ứng cứu khẩn cấp sự cố 

máy tính; các lớp hướng dẫn sử dụng chứng thư số cho lãnh đạo, cán bộ phụ 

trách công tác văn thư tại các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị thuộc, trực thuộc; cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công (hoặc Bộ phận một cửa). 

6. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các nơi có liên quan trong việc triển khai 

thực hiện 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; Theo dõi, giám 

sát các doanh nghiệp viễn thông trong việc thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn 

thông thụ động trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục phối hợp trong việc triển khai thực 

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

về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 
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7. Biên tập, in, phát hành 1.200 cuốn sổ tay tuyên truyền về phòng, 

chống ma túy; Lập thủ tục lắp dựng 02 pa no tuyên truyền biển, đảo và quản lý 

tổng hợp vùng bờ tỉnh Trà Vinh; Xây dựng Kế hoạch tập huấn kinh tế gắn với 

quốc phòng và an ninh năm 2020. 

8. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Càng 

Long tổ chức Lễ mittinh về phòng, chống ma túy hưởng ứng “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” và xây 

dựng kịch bản thông tin lưu động về phòng chống tội phạm, về các phương thức 

thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của ma túy tổng hợp để tuyên 

truyền đến người dân biết chủ động phòng ngừa. Phối hợp Cty cổ phần truyền 

thông Lê Minh xây dựng 02 chương trình phóng sự “Miền đất xanh Trà Vinh”. 

9. 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. 

10. 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 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 

tháng cuối năm 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;  

- Trang TTĐT 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. 
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Trần Văn Kho nh 
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