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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

 và dân vận chính quyền quý III năm 2015 

 

 

 Căn cứ Công văn số 807/SNV-CCHCĐT ngày 20/10/2014 của Sở Nội vụ 

về việc thống nhất đề cương và thời gian gửi báo cáo công tác cải cách hành 

chính và dân vận chính quyền; 

 Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính và dân vận chính quyền quý III năm 2015. 

 A. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG TRIỂN KHAI 

NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện các quy định về cải cách hành 

chính của Đảng và Nhà nước, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-

CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Chương trình 30c kèm theo 

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 và triển khai Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2015; Công văn số 1007/UBND-TH ngày 

06/4/2015 của UBND tỉnh về việc uốn nắn việc tổ chức thực hiện công tác dân 

vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương; Quyết định số 09/2015/QĐ-

TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Cải cách thể chế  

 Quí III/2015, Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo 

văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban 

hành “Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh”; đồng thời dự thảo lấy ý kiến 

quy định “Quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh” đảm bảo đúng quy định, chất lượng văn bản đạt yêu cầu. 

 2. Cải cách thủ tục hành chính 

Trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, 

Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan tiếp tục rà soát, đối 

chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành thông tin và 

Truyền thông bổ sung các thủ tục hành chính chưa được công bố theo quy định. 

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 



- Xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 trình cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định. 

- Thực hiện đúng quy trình xét tuyển viên chức, qua đó lập thủ tục trình Sở 

Nội vụ công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2015 (đối với 02 thí sinh). 

- Bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra và Phó Chánh Văn phòng đối với 

02 đ/c đã đạt kết quả kỳ thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng. 

- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt 

khung đối với 05 công chức, viên chức. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả trong thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

 Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và  

đơn vị trực thuộc từng bước xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn 

với vị trí việc làm để đảm bảo đủ số lượng, trình độ và năng lực thực thi công vụ, 

đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới; bố trí tiêu chuẩn chức 

danh, chức vụ theo chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp ngạch, bậc, làm cơ sở xác 

định số lượng tuyển dụng và sử dụng biên chế hợp lý, tinh gọn.  

Thực hiện nghiêm chế độ tuyển dụng, xét tuyển, bố trí, phân công nhiệm 

vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức, viên chức đảm bảo 

hoạt động ổn định, hiệu quả. 

 Quý III năm 2015, cử 01 công chức học văn bằng 2; 03 công chức, viên 

chức học cao học chuyên ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Trà 

Vinh. 

 5. Cải cách tài chính công 

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. Trung tâm CNTT, Trung 

tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện Nghị 

định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Dựa trên các quy định về chế độ, định mức 

trong chi tiêu ngân sách của Nhà nước, Sở áp dụng đúng theo Quy chế chi tiêu 

nội bộ mà Sở đã ban hành về quản lý và sử dụng tài sản công nhằm thực hiện 

quản lý việc sử dụng kinh phí thường xuyên theo định mức sử dụng cho từng 

Phòng đúng với nhu cầu công việc thực tế, từng thời điểm cụ thể với mục đích là 

tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời với đảm bảo kinh phí không để ảnh hưởng 

đến hoạt động. 

Triển khai, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015, trên cơ sở 

quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành, CBCC của Sở thực hiện đúng quy chế chi 

tiêu nội bộ về quản lý, sử dụng tài sản công của Sở, các quy định của cơ quan…; 



thường xuyên rà soát trong quá trình chi tiêu nội bộ nhằm sửa đổi, điều chỉnh các 

tiêu chuẩn, chế độ, định mức trong chi tiêu để phù hợp với tình hình thực tế, tiết 

kiệm. 

6. Về hiện đại hóa nền hành chính 

 Trình UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống 

in lậu tỉnh Trà Vinh; ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Trà Vinh; cho 

chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hệ thống mạng cáp 

treo viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Xây dựng dự thảo Kế 

hoạch triển khai chứng thư số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

 Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết Quy hoạch phát 

triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030; cho chủ trương thuê hệ thống phần mềm điện tử và dịch vụ 

công trực tuyến; cho chủ trương sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu 

và các khoản chi khác thuộc dự án tăng cường cơ sở vât chất cho hệ thống thông 

tin và truyền thông cơ sở tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2); bố trí vốn đối ứng thực 

hiện dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ 

sở tỉnh Trà Vinh. 

Tổ chức khảo sát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, đoàn thể các xã, phường, thị trấn. 

Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và các trang tin 

thành phần; công tác bồi thường Nhà nước năm 2015; sơ kết 3 năm thực hiện 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/20915 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phối hợp với Trường Chính trị tổ chức lớp tập huấn về bồi dưỡng kiến 

thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho khoảng 210 cán bộ công chức cấp xã; 

Phối hợp với các Sở Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đánh giá tình 

hình ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử và dịch vụ công trực 

tuyến, phần mềm M-Office. 

Theo dõi, giám sát công tác dàn dựng, tuyên truyền các kịch bản do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cung cấp hoặc các kịch bản phù hợp với địa phương 

của Phòng VH&TT 07 huyện; nhiệm vụ sản xuất, phát sóng và phát lại các 

chương trình phát thanh, truyền hình của Đài PH&TT, Đài Truyền thanh 07 

huyện thuộc dự án 3 “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh 

Trà Vinh”. 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán tại 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm 

hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên; thực hiện công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng theo 

quy định. Triển khai đến toàn thể công chức, viên chức của Sở các đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước các văn bản có liên 

quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, các quy định về việc quản lý, sử 

dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước để thực hiện. 

* Hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh: 



Thực hiện kênh thông tin “Công dân - doanh nghiệp hỏi - Cơ quan chức 

năng trả lời”, thường trực Ban Biên tập Cổng TTĐT tiếp nhận 13 câu hỏi, ý kiến 

góp ý của công dân, chuyển các câu hỏi trên đến cơ quan chức năng trả lời theo 

quy định và đã nhận được 7 câu trả lời đăng lên Cổng thông tin điện tử. 

Vận hành hội nghị trực tuyến phục vụ cho các cuộc họp của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh;  

Đưa 264 tin, bài lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; phiên dịch 170 tin, bài 

từ tiếng Việt sang tiếng Khmer, 132 tin, bài từ Việt sang tiếng Anh; thu và phát 

85 bản tin audio.  

Thiết kế 10 banner chào mừng các ngày lễ lớn; thường xuyên theo dõi, khắc 

phục các lỗi kỹ thuật đảm bảo cho Cổng thông tin điện tử tỉnh hoạt động ổn định, 

liên tục, giúp các tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng, nắm bắt chính xác 

và đầy đủ thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và thông tin hoạt 

động của các Sở, ban ngành, địa phương. 

7. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết 

định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015  của Chính phủ 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả trong thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương: 

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC quý III năm 2015: 54 

+ Số kỳ trước chuyển qua: 0 

+ Số mới tiếp nhận: 54 

 - Kết quả giải quyết TTHC: 54 

  + Trả đúng thời hạn: 54 

  + Trả quá hạn: 0 

 - Số hồ sơ đang giải quyết: 0 

  + Chưa đến hạn: 0 

  + Quá hạn: 0 

* Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đảm bảo yêu cầu trong 

việc giải quyết các thủ tục hành chính tại đơn vị. 

B. CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 

Triển khai, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận 

chính quyền theo: Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền giai 

đoạn 2011-2015; Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

Trà Vinh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng 



cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 

mới… 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tuyên truyền và giáo dục nhận thức cho cán bộ, công chức 

về công tác dân vận 

Tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, của ngành (thông qua M-office)… đến toàn thể CBCC, 

VC của Sở. Từ đó, có sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán 

bộ, công chức, nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ 

được giao; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nhất là trong công 

tác thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại thực hiện theo đúng quy trình và thời gian quy định, giải quyết thỏa 

đáng những yêu cầu, kiến nghị của công dân. 

2. Công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ và 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

Đảng ủy phối hợp lãnh đạo chuyên môn tổ chức thực hiện tốt qui chế 

dân dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Chỉ đạo có vai trò, trách 

nhiệm của mình theo từng lĩnh vực phụ trách, từ đó công tác, lãnh chỉ đạo thực 

hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của đơn 

vị. 

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan được lãnh 

đạo Sở thường xuyên quán triệt, ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của 

cơ quan, nhằm giúp công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn 

việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong 

mọi hoạt động, góp phần thực hiện tốt công tác Quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh 

đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được gắn chặt với công tác 

phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân. 

3. Công tác dân vận gắn với việc thực hiện chính sách xã hội, chính 

sách dân tộc - tôn giáo. 

 Vận động công chức, viên chức và người lao động đóng góp quỹ phụng 

dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; Tổ chức thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã 

Phương Thạnh, huyện Càng Long nhân dịp lễ 27/7. 

4. Công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới 

 Trong quý III/2015, thực hiện công tác tuyên truyền và kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như sau:  

- Xác nhận mức độ đạt tiêu chí số 8 về Bưu điện gồm: xã Hiệp Thạnh, 

Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải, xã Hòa Minh huyện Châu Thành; 

- Có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới huyện Duyên Hải, UBND huyện Duyên Hải hỗ trợ xã Long 

Khánh xây dựng Điểm Bưu điện - Văn hóa xã để đạt chuẩn nông thôn mới;  



- Phân công công chức tham gia thành viên Văn phòng Điều phối xây 

dựng nông thôn mới; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015; 

- Trong công tác giao ban báo chí hàng tháng do Sở Thông tin và Truyền 

thông tổ chức. Sở chỉ đạo Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; các cơ 

quan báo chí; Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 

phố thực hiện tuyên truyền, đưa thông tin lên báo, đài, các phương tiện thông tin 

đại chúng ở địa phương mình về Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

5. Tình hình thực hiện công tác dân vận gắn với cải cách hành chính 

Tích cực thực hiện công tác dân vận gắn với cải cách hành chính, thực 

hiện cơ chế một cửa, vận hành tốt phần mềm một cửa điện tử; niêm yết công 

khai các thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan; sử dụng có hiệu quả phần mềm 

Văn phòng M-Ofice dùng chung của tỉnh; hộp thư điện tử trong chỉ đạo điều 

hành, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

6. Công tác dân vận gắn với công tác tiếp dân, đối thoại với nhân 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân và ban hành lịch tiếp công dân định kỳ 

hàng tháng của lãnh đạo Sở và tổ chức tiếp công dân đột xuất theo quy định; bố 

trí phòng tiếp công dân và phân công công chức có năng lực về chuyên môn để 

thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất, phục vụ đáp ứng yêu cầu 

của công dân.  

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vụ khiếu kiện 

được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật, cụ thể trong kỳ tiếp nhận và xử lý 01 

đơn thư phản ánh, kiến nghị về việc về xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di 

động. Kết quả, ban hành 01 công văn trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân. 

7. Công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần 

chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan. 

Tiếp tục triển khai, tuyên truyền phổ biến các đường lối, chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành đến công chức, viên 

chức thuộc Sở. Cụ thể, thường xuyên phối hợp Đài PT-TH, Báo Trà Vinh, Đài 

Truyền thanh các huyện, thành phố kịp thời đưa tin về các chủ chương, đường 

lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. 

Thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh 

tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan. Có ý thức, tinh thần thái độ 

phục vụ nhân dân của công chức, viên chức được thể hiện ở công tác chuyên 

môn gắn với công tác dân vận trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

8. Tình hình thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức 

Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội 

vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của CBCC, VC làm việc trong bộ máy chính 



quyền địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức của Sở thực hiện tốt theo quy 

định trong cách ứng xử cũng như trong giao tiếp ở trong và ngoài cơ quan. 

C. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc xây 

dựng và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở đến lãnh đạo 

các phòng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể CC, VC nhằm phát huy việc 

thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với dân vận chính quyền, để từ đó 

ngày càng nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân, tôn 

trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chống tệ nạn quan liêu, cửa 

quyền, mệnh lệnh gây phiền hà đến nhân dân. 

* Thuận lợi: Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của tỉnh về công tác 

cải cách hành chính năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời xây dựng, 

triển khai cụ thể hóa vào các kế hoạch của Sở từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở.  

* Khó khăn: Đối với các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công cấp 

độ 3, các thông tin thủ tục hành chính đã đưa lên trang web Sở nhưng tổ chức và 

doanh nghiệp vẫn chọn hình thức đến trực tiếp Sở để nộp hồ sơ xin giấy phép. 

D. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Xin chủ trương, lập và trình phê duyệt các dự án ứng dụng CNTT năm 

2016 theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh cho chủ 

trương, thẩm định các dự án ứng dụng CNTT của các Sở, ban, ngành tỉnh. Tiếp 

tục triển khai chứng thư số và tổ chức tập huấn sử dụng cho các các nhân, cơ 

quan, địa phương. 

Theo dõi tình hình sử dụng văn bản điện tử phục vụ hoạt động của cơ quan 

Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/3/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng văn điện tử phục vụ hoạt động của cơ 

quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể; Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

Nghiên cứu giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin, công tác lưu trữ 

dữ liệu thông tin điện tử, tổ chức quản lý, giám sát mạng dữ liệu dùng chung của 

tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội, tiến tới xây dựng mô hình Chính phủ điện 

tử cấp tỉnh.  

Hỗ trợ triển khai và sử dụng hệ thống văn phòng điện tử Trà Vinh; hỗ trợ hệ 

thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ hội họp; hỗ trợ sử dụng hệ thống 

thư điện tử tỉnh (@travinh.gov.vn); ứng dụng một cửa điện tử cho các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII; thực hiện công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước, 



của tỉnh và thực hiện công tác tuyên truyền khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo; 

tổ chức trực 24/24 giờ và kịp thời đưa tin, bài lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Phát huy tính hiệu quả, vận hành thông suốt và đảm bảo an toàn an ninh 

thông tin tốt cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008; Giải quyết các công việc đã đăng ký; thường xuyêt rà soát, cải tiến 

hệ thống chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và dân vận 

chính quyền quý III năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi Sở Nội vụ 

tổng hợp (đính kèm phụ lục 3)./. 

Nơi nhận:                                                                                                       

- Sở Nội vụ (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Khoảnh 

     

                                                                              



Phụ lục 3 

Các hoạt động cải cách hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Thông tin và Truyền thông quý III năm 2015 

(Kèm theo Báo cáo số876/BC-STTTT ngày 04/9/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH 

STT Kế hoạch 
Thời gian 

ban hành 

Số nhiệm vụ/số 

đơn vị trong kế 

hoạch 

Số nhiệm vụ/số 

đơn vị hoàn thành 

theo kế hoạch 

Ghi chú 

1 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

của tỉnh 
Năm 2015 14 3 

Quyết định 

1488/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2014 

II. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CCHC 

STT Tiêu chí Tổng số 
Chia ra theo cấp hành chính 

Ghi chú 
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

1 

Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã triển khai ứng dụng phần 

mềm quản lý văn bản 

227 18 104 105 
Hệ thống 

M-Office 

2 

Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã sử dụng mạng nội bộ 

(mạng LAN) để trao đổi công việc 

227 18 104 105  

3 

Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã có Trang thông tin điện 

tử 
26 18 8  
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