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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số: 309/BC-STTTT-VP Trà Vinh, ngày 17 tháng 3 năm 2017 

 
BÁO CÁO 

Công tác quý I/2017 và kế hoạch công tác quý II/2017 

 

1. Công tác tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành: 

Ban hành 20 văn bản chỉ đạo các cơ quan báo, đài, cơ quan thông tin và 

truyền thông trong tỉnh tuyên truyền về: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP 

của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, an toàn 

thực phẩm năm 2016, cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch của ban 

chỉ đạo quốc gia về phòng chống gian lận thương mại hàng giả trước trong và sau 

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tuyển lao động Việt Nam làm việc tại Dự án xây 

dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng năm 2017; hành động, cải thiện 

cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị; lập lại trật tự, an toàn giao thông và tổ 

chức Đợt cao điểm chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh; các hoạt động văn hóa 

– văn nghệ Xuân Đinh Dậu-2017; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế 

xã hội năm 2017; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2 quốc hội 

khóa XIV; Tết Chôl-Chnam-Thmay năm 2017 của đồng bào Khmer ... Đề nghị các 

Phòng VH&TT, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố phát sóng chương trình 

phát thanh tuyên truyền về biển, đảo theo chỉ đạo Công văn số 4417/BTTTT-TTCS 

của Bộ Thông tin và Truyền thông… 

Triển khai: Thông tư số 214/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định nội dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; Nghị 

định 08/2017 quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình báo 

điện tử độc lập với cơ quan báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 

09/02/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị 95/CT-BTTTT ngày 

25/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo 

đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính đến các doanh 

nghiệp Bưu chính trên địa bàn tỉnh và Công văn số 4216/UBND-NC ngày 

01/12/2016 về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích; Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phổ 

tần số vô tuyến điện quốc gia… 
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2. Công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

2.1. Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: 

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành văn bản trình Cục Báo chí, Bộ Thông 

tin và Truyền thông về: xin bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học 

và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh; cấp lại giấy phép hoạt 

động báo chí cho Tạp chí khoa học của Trường Đại học Trà Vinh. 

- Xây dựng Kế hoạch: công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý tổng hợp 

vùng ven biển tỉnh Trà Vinh năm 2017; tuyên truyền Năm an toàn giao thông và 

hoạt động thông tin đối ngoại 2017. 

- Thực hiện báo cáo: kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về an toàn vệ 

sinh thực phẩm quý 4/2016; thống kê về lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình; 

công tác thông tin tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2016; thực hiện công tác 

bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016 và kế hoạch năm 2017; sơ kết 05 năm thực hiện 

Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí 

thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại; kết quả thực hiện công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm quí I/2017. 

- Kiểm duyệt và tham mưu Giám đốc Sở cấp 70 Giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh; thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích 

kinh doanh (sách Kinh Tam tạng) của chùa Phnô Komput ấp Trì Phong, xã Hòa 

Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.  

- Cấp 01 giấy phép họp báo cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. 

2.2. Về Bưu chính - Viễn thông: 

- Phúc đáp Công văn số 1399/SNN-VPĐP ngày 13/12/2016 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc xác nhận kết quả thực hiện 19 tiêu chí 

Nông thôn mới xã Long Toàn, Thị xã Duyên Hải; Công văn số 449/VNM-HCM 

của Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile về việc đăng ký địa điểm 

nghiên cứu đầu tư xây dựng các Trạm thu, phát sóng thông tin di động mạng 

Vietnamobile. 

- Trả lời: việc lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động mạng 

Vietnamobile; kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa IX. 

- Báo cáo: Tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng Nông thôn mới năm 2016; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016; tình hình hoạt động của các điểm truy 

nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng năm 

2016. 

- Hướng dẫn: VNPT Trà Vinh lập quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; 

01 doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện.  

- Tiếp tục phối hợp khảo sát triển khai dự án Đầu tư nâng cấp mới Đài 

Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã; bổ sung thiết bị tác nghiệp 

cho các Đài, Trạm Truyền thanh đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.  

- Cấp Giấy chứng nhận (tạm thời) đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho 07 chủ điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện. 
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Tính đến thời điểm hiện tại đã cấp 468 giấy chứng nhận điểm đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

 2.3. Về Công nghệ thông tin: 

- Tham mưu ban hành văn bản: hướng dẫn mua sắm tài sản tập trung theo 

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh; xin ý kiến 

Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp nhận và sử dụng máy tính thương hiệu Lenovo; 

đề nghị tiếp tục sử dụng thí điểm phần mềm quản lý văn bản và điều hành; khảo sát 

tình hình sử dụng hộp thư điện tử công vụ; đề nghị góp ý dự thảo Thông tư của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và 

bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước; phối hợp kiểm tra dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

- Báo cáo: tình hình thí điểm sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành; khảo sát nhu cầu bảo mật hệ thống thông tin; dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 

năm 2016 và đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện năm 

2017; hoạt động Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 và đề ra kế 

hoạch công tác năm 2017. 

- Nghiệm thu tập huấn hướng dẫn sử dụng chứng thư số, đề nghị thu hồi 

33 chứng thư số và cấp mới 03 chứng thư số cho tổ chức. 

- Phúc đáp công văn số 1422/CYĐCQ-KH ngày 23/12/2016 của Cục Cơ 

yếu Đảng – Chính quyền về việc xây dựng nhu cầu bảo mật hệ thống truyền hình 

hội nghị. Tổng kết hoạt động Bộ phận chuyên trách đảm bảo an toàn thông tin và 

Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT. 

- Có văn bản gửi Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền hỗ trợ khôi phục thiết bị 

lưu khóa bí mật đợt 1 năm 2017 (Đài Truyền thanh huyện Trà Cú); lập tờ trình xin 

chủ trương mua sắm phần mềm Hội nghị truyền hình trực tuyến. 

3. Công tác tham mưu, tổng hợp và công tác khác: 

3.1. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo: 

- Công tác tiếp công dân: không. 

- Tiếp nhận, đơn thư khiếu nại: không.  

- Tiếp nhận đơn thư tố cáo: không. 

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

- Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh thành lập Đội liên ngành 

phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in và lợi dụng hoạt 

động in để sản xuất hàng giải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Phối hợp kiểm tra về thuê bao di động trả trước đối với các doanh nghiệp 

viễn thông trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Thông báo kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản đối 

với Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử trực thuộc Sở.  
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- Xây dựng Kế hoạch: tổ chức tiếp công dân, xử lý và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của công dân trong dịp Lễ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; công tác 

thanh tra và phòng chống tham nhũng năm 2017; tiếp công dân năm 2017 của 

Giám đốc Sở. 

- Thực hiện báo cáo kết quả: công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại 

tố cáo đông người, phức tạp trước và trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; sử 

dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết 

Đinh Dậu 2017. 

3.2. Về công tác kế hoạch tài chính: 

- Đề nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định và phân loại đơn vị sự nghiệp 

Nhà nước đối với Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử là đơn vị sự nghiệp 

do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động giai đoạn 2017-2019. 

- Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Trạm Truyền thanh 03 xã: Mỹ 

Cẩm, Trường Thọ, Đông Hải.  

- Thực hiện các thủ tục triển khai các dự án: Đầu tư mới, đầu tư nâng cấp 

Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã; bổ sung thiết bị tác 

nghiệp cho các Đài, Trạm Truyền thanh; Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ 

thông tin tại Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử; 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 1. 

3.3. Công tác văn phòng:  

- Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức 

năm 2017. Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông; thực hiện 

công tác tổng kết thi đua Khối 8 (kết quả Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu, 

có số điểm cao nhất). 

- Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016 và tổ chức 

họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Sở xét, bình chọn thi đua cho tập thể và 

cá nhân năm 2016; đăng ký thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 

năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2017); lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh khen 

thưởng cho tập thể và cá nhân Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016. 

- Xây dựng kế hoạch: cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh; kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2017; thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài giai đoạn 2016-2020; tự kiểm tra công vụ; tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác bồi thường trong năm 2017 

của Sở. 

- Xây dựng Nội quy, quy chế sử dụng điện và Quy chế hoạt động của Sở; 
hoàn chỉnh Đề án vị trí, việc làm của Sở gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

- Báo cáo: kiểm điểm việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cơ quan; kiểm điểm 

việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và những quy định về thực 

hiện dân chủ năm 2016; Kết quả thực hiện biên chế, đào tạo giai đoạn 1992-2006; 
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Kết quả quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó phòng và 

tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; Kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính, công tác dân vận chính quyền quý I/2017; kết 

quả thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ... 

3.4. Về hoạt động Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh: 

- Trong quý I/2017, tổng số tin, bài tiếp nhận và trình Ban Biên tập phê 

duyệt 157 tin, bài đưa lên Cổng thông tin điện tử; biên dịch 66 tin, bài từ tiếng Việt 

sang tiếng Khmer; 61 tin, bài từ Việt sang tiếng  nh; chuyển thể sang audio 44 bản 

tin, bài để phục vụ người khiếm thị. 

- Tiếp nhận 03 câu hỏi công dân gởi đến chuyên mục “Công dân - doanh 

nghiệp hỏi - cơ quan chức năng trả lời” và chuyển cho cơ quan chức năng giải đáp; 

tiếp nhận 02 câu trả lời và đã đăng trên Cổng thông tin điện tử. 

- Hỗ trợ thêm mới chuyên mục “Biểu mẫu chi tiêu KTXT” cho website 

Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh; thêm mới chuyên mục “Kỷ niệm 67 năm ngày 

Đo lường Việt Nam (20/1/1950 - 20/1/2017)” trên website Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Trà Vinh; hỗ trợ tuyên truyền “Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần II - 

Bình Dương 2017” trên Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh. 

- Xây dựng chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử đấu tranh của Đảng bộ, 

nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh và những thành tựu sau 25 năm tái 

lập tỉnh”. 

- Tạo, cập nhật banner: thông báo tuyển lao động làm việc tại nhà máy 

nhiệt điện Duyên Hải 3; “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng 

Xuân Đinh Dậu 2017” trên Cổng TTĐT, website Sở TT&TT, website Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, website Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. 

- Tổng hợp báo cáo tổng kết Ban Biên tập năm 2016 và phương hướng 

nhiệm vụ 2017. Đăng thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin tuyên truyền, thông tin 

nền, dự thảo các văn bản trên Cổng thông tin điện tử. 

3.5. Về hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông: 

- Ban hành: Quy chế làm việc, Quy chế sử dụng điện; Quy chế Chi tiêu nội 

bộ của Trung tâm; công văn về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, 

đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP. Xây dựng Đề 

án vị trí việc làm và Quy chế làm việc của Trung tâm. 

- Nhập liệu cơ sở dữ liệu cho phần mềm Quản lý đoàn viên, hội viên của 

Ban Dân vận Tỉnh ủy đến nay được khoảng 366.110 (13/3/2017) đoàn viên, hội 

viên. Lập dự toán, xây dựng kế hoạch tập huấn và soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử 

dụng phần mềm Quản lý của Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

- Tham gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”. 

3.6. Công tác khác: 

- Lãnh đạo tham dự: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an 

toàn thông tin năm 2016; Hội thảo chuyên đề lĩnh vực Phát thanh truyền hình, 

Thông tin điện tử, Viễn thông, Báo chí tại Hà Nội; tổng kết năm 2016 của Ban chỉ 
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đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới 

điện cao áp tại Sở Công Thương; Công tác Thi đua - Khen thưởng do Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng; học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW, 05-NQ/TW 

và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII); họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch in – phát hành; Hội nghị 

Tổng kết Quỹ Bill tại Quảng Nam do Bộ TT-TT tổ chức; tổng kết hoạt động của 

Bộ phận Chuyên trách  n toàn thông tin năm 2016; tập huấn phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn; thẩm định Dự án xây dựng Chợ Trà Vinh; tiếp và làm việc 

với đoàn công tác Quỹ dịch vụ viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền 

thông; Ban Chỉ đạo Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017… 

- Thực hiện báo cáo định kỳ: Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 

2016; tình hình hoạt động của các đơn vị truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh; hợp 

tác quốc tế về pháp luật năm 2016; kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2016; hoạt động bưu chính, viễn thông, internet thực hiện năm 2016; công tác 

quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2016; 

kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Giám đốc; Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 

Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật tại cơ sở; kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ; sơ kết 05 

năm thực hiện Kế hoạch 22-KHTU ngày 29/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa X) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 

4. Kế hoạch công tác quý II/2017 

Trong quý II/2017, ngoài việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung thực 

hiện một số công tác trọng tâm như sau: 

- Triển khai Kế hoạch quản lý vùng biển. Tiếp tục theo dõi thực hiện Quy 

hoạch Xuất bản, In, Phát hành; thực hiện các thủ tục triển khai các dự án: Đầu tư 

mới, đầu tư nâng cấp Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã; bổ 

sung thiết bị tác nghiệp cho các Đài, Trạm truyền thanh; Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin tại Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử; 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 1. 

- Xây dựng Kế hoạch: tập huấn kiến thức quốc phòng an ninh; tuyên truyền 

biển đảo; Ngày sách Việt Nam 21/4, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tổ chức triển lãm ngày sách VN 21/4; đào tạo an toàn thông tin năm 2017. 

- Phối hợp với: Cục Tin học hóa kiểm tra dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4 của tỉnh; Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử rà soát, đánh giá phần mềm 

một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Phòng Văn hóa Thông 
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tin huyện/TX/TP tiếp nhận, khảo sát và cấp Giấy chứng nhận (tạm thời) đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các chủ điểm 

đáp ứng đầy đủ điều kiện. 

- Tổng hợp tình hình sử dụng hộp thư điện tử công vụ; tổ chức mua sắm tài 

sản nhà nước theo phương thức tập trung; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ. 

- Thực hiện công tác rà soát, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông tình 

hình lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn 

phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; giám sát việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố 

định đợt 2. 

- Thực hiện báo cáo: sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch 22-KHTU ngày 

29/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về việc tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công 

tác thi đua, khen thưởng quý I/2017. 

- Lập thủ tục trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng Cờ thi đua 

năm 2016 cho Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phối hợp với Trung tâm đào tạo TT&TT thuộc Viện Chiến lược TT&TT 
lập kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT 

quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP. 

- Tiếp tục tham gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-

2020”; 

- Thực hiện công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phân công trực bảo vệ cơ quan đảm bảo an 

toàn an ninh trật tự, trực vận hành hệ thống Cổng 24/24 giờ và kịp thời đưa tin, bài 

lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Trên đây là kết quả hoạt động quý I/2017 và chương trình công tác quý 

II/2017 của 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); 

- Cục Công tác phía Nam; 

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Cục PTTH & TTĐT; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- BGĐ Sở;  

- Các Phòng, TT thuộc Sở 

    (t/h theo Kế hoạch); 

- ĐTT, P.VHTT các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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