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PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và triển khai thực
hiện Kế hoạch phát trển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, trên cơ
sở phát huy kết quả đạt được từ những năm trước, trong 9 tháng đầu năm 2016, được
sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển
khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh.
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương, trong 9 tháng đầu
năm 2016, Sở đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
các văn bản QPPL và chỉ đạo điều hành về thông tin và truyền thông, tiêu biểu như:
Quy định quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản
lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị của UBND tỉnh
về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền cho cuộc
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2016-2021; Kế hoạch về Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
năm 2016;...

Sở luôn xem trọng và tập trung nghiên cứu để góp ý cho các dự thảo các văn
bản, văn bản quy phạm pháp luật của các Sở, ban, ngành theo quy định. Đồng thời,
căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đã ban hành kịp thời các kế hoạch triển khai,
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh,
thông tin tuyên truyền đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh.
2. Kết quả trên các lĩnh vực

2.1. Báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin điện tử và thông tin đối
ngoại.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Sở TT&TT đã ban hành các văn bản định hướng
tuyên truyền về báo chí và thông tin cơ sở, theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy và
UBND tỉnh. Qua đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn trong thời gian qua đều hoạt

động đúng định hướng, đảm bảo thông tin, tuyên truyền thực hiện các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự chính trị,
kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương cũng như trong nước và trên thế giới,…
phản ánh kịp thời về hoạt động các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số Bộ, ban,
ngành trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh; hoạt động của lãnh đạo tỉnh làm việc
tại các địa phương;.... Đầu năm 2016, Hội Báo xuân thường niên do Sở phối hợp với
Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo đã tổ chức thành công tại huyện Quảng Uyên.

Các hoạt động thông tin cơ sở tiếp tục được Sở quan tâm duy trì, thường xuyên
đôn đốc, định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và
các hoạt động của địa phương về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, tập trung tuyên
truyền sâu rộng về cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc kội khóa XIV và Đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp tại các địa phương.
Sở đã quan tâm chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin
đối ngoại, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp văn hóa truyền thống của tỉnh đến
với bạn bè trong nước và quốc tế. Các cơ quan báo chí địa phương phản ánh kịp thời
về hoạt động ngoại giao giữa các huyện và tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) với các huyện,
thành phố của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Thực hiện tốt tiếp và phát sóng chương
trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam về hoạt động ngoại
giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh. Duy trì, thực
hiện chuyên mục thông tin đối ngoại trên Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng.
Triển khai thực hiện tốt hoạt động của Cụm thông tin đối ngoại Thác Bản Giốc.
Hoạt động xuất bản, in, phát hành đúng định hướng, đi vào nề nếp, không có
tình trạng in lậu, in trái phép. Công tác quản lý cấp giấy phép các bản tin tài liệu
không kinh doanh đúng theo quy định.Trong 9 tháng đầu năm 2016, Sở tiếp nhận,
thẩm định và cấp giấy phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh được 33 hồ sơ.
2.2. Bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện

Trong thời gian qua, Sở đã duy trì chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn
thông thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt
trong mọi tình huống, đặc biệt đã chuẩn bị sẵn sàng và phục vụ tốt, không để xảy ra
tình trạng nghẽ mạng, mất liên lạc và các sự cố nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên
Đán Bính Thân 2016 ; Bầu cử Đại biểu Quốc kội khóa XIV và Đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016;...Thực
hiện tốt các công tác chuẩn bị phụ vụ thông tin liên lạc cho khu vực phòng thủ của
tỉnh.
Tháng 4/2016, Sở đã Tổ chức Lễ công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn
thông thụ động giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Qua đó đã phổ biến,
triển khai và có định hướng để hướng dẫn thực hiện Quy hoạch tới các cơ quan liên
quan và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch của tỉnh đã
được phê duyệt. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại tỉnh Cao
Bằng đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt đã được Sở tổ chức Hội nghị triển
khai, hướng dẫn thực hiện vào tháng 7/2016.
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Tính đến tháng 09/2016, tổng số thuê bao điện thoại toàn mạng: 502.002 thuê
bao (giảm 7.966 thuê bao so với cùng kỳ, do thuê bao cố định giảm mạnh), trong đó
điện thoại cố định có 15.501 thuê bao (giảm 20.406 thuê bao cố định so với cùng kỳ
do không được thay thế thiết bị đầu cuối - Homephone và Gphone, nhiều hộ gia đình
ngừng sử dụng dịch vụ); điện thoại di động (gồm các thuê bao trả trước và trả sau):
468.501 thuê bao (tăng 6.100 thuê bao so với cùng kỳ); mật độ điện thoại cố định và
di động ước đạt 97 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao Internet 27.776 thuê bao (tăng 4.593 thuê bao so với cùng kỳ), số xã
đang sử dụng Internet băng thông rộng là: 157/199 xã (không tính thuê bao 3G).
100% số xã trong tỉnh đã được phủ sóng điện thoại di động (709 vị trí trạm BTS).
Truyền hình giao thức qua Internet: 21.238 thuê bao (tăng 1.721 thuê bao so với cùng
kỳ). Điểm giao dịch (đại lý) thông tin di động có tổng cộng là 303 điểm. Bưu điện
văn hóa xã có 151 điểm.
2.3. Công nghệ thông tin

Về hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh: Tham mưu kiện toàn Ban
Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh; tham mưu xây dựng kế hoạch công tác Ban chỉ đạo
ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng năm 2016; tham mưu xây dựng kế
hoạch kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ
quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2016.
Thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp, báo cáo số liệu chuyên ngành: Thu thập,
tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước năm
2015; khảo sát, tổng hợp lập báo cáo số liệu mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng
dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016.

Tham mưu thực hiện các báo cáo chuyên ngành: Báo cáo tổng kết 10 năm thi
hành Luật CNTT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; báo cáo việc bố trí và chất lượng đội
ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước báo cáo Bộ
Thông tin và Truyền thông; Báo cáo kết quả một năm triển khai thực hiện Quyết định
số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao
Bằng; Báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/04/2015 của
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; báo cáo đánh giá về mặt kỹ
thuật đối với phần mềm VNPT- ioffice theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ
quan nhà nước tỉnh Cao Bằng: Tổ chức hướng dẫn sử dụng chữ ký số và mở khóa
thiết bị USB Token cho các cơ quan đơn vị đã được cấp chứng thư số trên địa bàn
tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện và công bố trao đổi văn bản điện tử sử
dụng chữ ký số.

Về công tác điều phối an toàn thông tin: Hướng dẫn, cảnh báo các đơn vị về
máy tính Lenovo cài đặt sẵn phần mềm Lenovo Service Engine (LSE) có tính năng
thu thập thông tin người sử dụng dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin; cảnh báo
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hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu (Ransomware) theo hướng dẫn
của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam; hướng dẫn các cơ quan,
đơn vị trong tỉnh kiểm tra rà soát hệ thống an toàn thông tin, thực hiện theo dõi, ngăn
chặn kết nối và xóa các tập tin chứa mã độc.

Về vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung: Đảm bảo Cổng thông
tin điện tử (TTĐT) của tỉnh và các Cổng TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố hoạt động thông suốt liên tục, an toàn giữ liệu bảo mật
thông tin trên các Cổng. Duy trì công tác quản trị Hệ thống thư điện tử công vụ của
tỉnh đảm bảo hoạt động, ổn định, an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin đáp ứng tốt việc
trao đổi thông tin cho CBCCVC của tỉnh. Quản lý vận hành và thường xuyên kiểm tra
Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và các huyện, thành
phố đảm bảo phục vụ cho các cuộc hội nghị trực tuyến của tỉnh, cũng như của các sở
ngành. Tổ chức triển khai tại đơn vị dùng thử phần mềm quản lý văn bản và điều
hành VNPT-iOffice theo Kế hoạch số 559/KH-UBND ngày 23/3/2016 của UBND
tỉnh.
Về triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016 của tỉnh, Sở đã và
đang các thực hiện quy trình, thủ tục, triển khai các dự án đầu tư ứng dụng CNTT
như: Dự án Trang Thông tin Đối ngoại tỉnh Cao Bằng; Trang TTĐT Công an tỉnh;
Trang thông tin tìm kiếm thông tin liệt sĩ (Ban Chính sách của Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh); dự án nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; dự án cải tạo nâng cấp
mạng nội bội tại UBND cấp huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy trình
và tiến độ đã đề ra cho dự án CNTT thuộc Chương trình MTQG về CNTT để tiếp tục
phát triển cơ sở hạ tầng CNTT của tỉnh.
Xây dựng, triển khai thực hiện lộ trình xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền
điện tử tỉnh Cao Bằng.
2.4. Thanh tra, kiểm tra

Công tác Thanh tra đã đạt kết quả tốt, qua đó giúp cho hoạt động thông tin truyền thông trong tỉnh ổn định, môi trường lành mạnh, đảm bảo tuân thủ pháp luật.
Từ đầu năm Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2016 với
các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực quản lý của Sở như: Tần số;
In ấn; quản lý SIM, thuê bao trả trước; thông tin quảng cáo; ...
Trong 09 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở không nhận được đơn thư khiếu
nại, tố cáo nào, ngoài ra thì Thanh tra Sở đã thực hiện một số nhiệm vụ, kết quả cụ
thể như sau:
- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp
luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, thiết bị giám sát hành trình trong kinh
doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra đối với 05 cá nhân, tổ
chức kinh doanh vận tải taxi, kết quả đã xử lý vi phạm hành chính 01 tổ chức với số
tiền phạt là 500.000 đồng.

- Phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành
các quy định về hoạt động in tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc
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Hưng Cao Bằng. Qua kết quả thanh tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính số
tiền 2.000.000 đồng và yêu cầu khắc phục nhưng tồn tại theo Kết luận thanh tra.

- Hoàn thành kết luận thanh tra về quản lý thuê bao di động trả trước tại Viettel
Cao Bằng và VNPT Cao Bằng. Thanh tra phát hành xuất bản phẩm đối với các cơ sở
phát hành trên địa bàn tỉnh, hiện đang tổng hợp báo cáo và dự thảo kết luận. Có kết
luận kiểm tra và chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động quảng cáo trên truyền hình do
Đài PTTH Cao Bằng thực hiện đối với Công ty vàng, bạc, đá quý Kim Tín Cao Bằng.
- Tiến hành khảo sát đối với các cửa hàng điện tử có bán thiết bị giải mã tín hiệu
truyền hình số mặt đất DVB-T2 cũng như điểm phân phối, uỷ quyền của doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho thanh tra diện rộng việc công bố, gắn dấu
hợp quy, nhãn hàng hoá, biểu trưng số hoá truyền hình theo chỉ đạo của Bộ Thông tin
và Truyền thông tại Công văn số 1080/BTTTT-Tra ngày 08/4/2014.
II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế

- Lĩnh vực công nghệ - thông tin tiếp tục phát triển nhanh, đòi hỏi cao về trình
độ quản lý kỹ thuật, nhưng yếu tố nguồn nhân lực còn thấp, hầu hết các cơ quan nhà
nước trong tỉnh đều không có cán bộ chuyên trách CNTT để vận hành hệ thống
CNTT cũng như hỗ trợ việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, nên rất khó khăn trong việc
tiếp cận các ứng dụng CNTT. Việc tham mưu, triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT
của tỉnh còn chồng chéo, khó khăn trong theo dõi quản lý thống nhất.
- Lĩnh vực báo chí - xuất bản hết sức nhạy cảm, phát triển phức tạp nên đặt ra
cho công tác quản lý những vấn đề mới, đặc biệt là quản lý nội dung đối với các báo
mạng, các trang tin điện tử.

- Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý về TT&TT ở cấp huyện, xã còn thiếu hoặc
chưa có, chưa đồng đều, kinh nghiệm công tác còn thiếu, chưa đồng bộ. Chưa có kinh
phí sự nghiệp cho hoạt động TT&TT, nên còn nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực thông
tin đối ngoại và thông tin cơ sở. Mạng lưới đài truyền thanh cơ sở chưa được quan
tâm đúng mức, thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa, do đó nội dung tuyên truyền còn
nhiều hạn chế.

- Các doanh nghiệp viễn thông phát triển mạnh. Tuy nhiên vẫn chưa có cơ chế
phối hợp tốt trong việc dùng chung hạ tầng mạng viễn thông, việc quản lý thuê bao di
động trả trước, game online,… của các doanh nghiệp vẫn còn phát sinh nhiều khó
khăn cho công tác quản lý.
2. Nguyên nhân

- Mặc dù những năm gần đây, lĩnh vực TT&TT đã được quan tâm hơn, song
chưa thực sự thỏa đáng, một số cấp, ngành, địa phương; lãnh đạo một số cơ quan,
đơn vị chưa thực sự coi trọng, đặc biệt là thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, ứng
dụng và phát triển CNTT, chưa nhìn thấy ứng dụng và phát triển CNTT là tiền đề của
sự phát triển chung.
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- Các lĩnh vực TT&TT phức tạp, công nghệ thay đổi nhanh. Mặt khác hệ thống
các văn bản chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về TT&TT chưa đầy đủ và đồng
bộ; một số văn bản hướng dẫn chưa cụ thể...;

- Nguồn ngân sách của tỉnh hạn chế nên việc ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực thông
tin và truyền thông, ứng dụng CNTT chưa được thoả đáng. Kinh phí chi cho hoạt
động quản lý nhà nước chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ.
- Năng lực, trình độ quản lý nhà nước chuyên ngành của CBCC (đặc biệt là cán
bộ cấp huyện) còn hạn chế (cán bộ cấp xã gần như chưa có); thiếu cán bộ có trình độ,
chuyên môn cao và kinh nghiệm quản lý.
- Một số doanh nghiệp thực sự chưa nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo
cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý. Vẫn còn có doanh nghiệp, đơn vị trong ngành
chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về TT&TT.
PHẦN II

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016
I. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

Toàn ngành cùng phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, hoàn
thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2016 đã đề ra. Sở tăng cường làm tốt việc chỉ
đạo quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch và cơ chế chính sách
đã được ban hành; hoàn thành trình UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL, chỉ đạo
điều hành năm 2016, nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước của ngành tại địa
phương.

Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố
thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT. Duy trì công tác quản lý nhà
nước đối với Đài Truyền thành - Truyền hình các huyện, thành phố.
1.Về Báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản tuân thủ theo
quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên địa
bàn làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, định
hướng tư tưởng. Phản ánh kịp thời, toàn diện về các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn
hoá, xã hội. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu HLHPN các cấp hướng tới Đại hội đại
biểu HLHPN tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tuyên truyền về các
hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 3/10/2016); 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2016), 27 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 22/12/2016);….Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh tại các địa phương.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung chuyên mục
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thông tin đối ngoại trên Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng, nâng cao chất
lượng, nội dung hoạt động của Cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc để phục vụ
ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền đối ngoại tại khu vực biên giới.
Thực hiện kế hoạch làm việc với các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử
nhằm đưa hoạt động này đúng theo quy định.

Kiểm tra hoạt động của các Trạm Truyền thanh cơ sở về thực hiện nội dung, tiếp
sóng; thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và việc đảm bảo an toàn đối với các
Trạm Truyền thanh cơ sở trong hoạt động.

Chuẩn bị các nội dung và thực hiện các quy trình để xây dựng Quy hoạch phát triển
Báo chí – Xuất bản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến 2030.
2. Về Bưu chính, Viễn thông

- Đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông hoàn thành xây dựng quy
hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy hoạch của tỉnh đã được phê
duyệt theo tiến độ đã đề ra.
- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển mạng lưới hạ tầng, sản xuất kinh
doanh. Hoàn thành thực hiện kế hoạch phổ biến các văn bản pháp luật về TT&TT
năm 2016.
- Chỉ đạo, điều hành thông tin liên lạc phục vụ cho công tác khu vực phòng thủ
của tỉnh.

- Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát theo Hợp đồng với Cục viễn thông về
kiểm định các trạm BTS, việc thực hiện các quy định về giá cước, chương trình
khuyến mại của doanh nghiệp viễn thông; việc gắn dấu và công bố hợp quy các sản
phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đôn
đốc các xã đang sử dụng đài Truyền thanh không dây làm thủ tục cấp giấy phép tần
số theo quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công
ích đến năm 2020.
3. Về Công nghệ thông tin

Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT
tỉnh. Tham mưu UBND, Ban chỉ đạo CNTT tỉnh quản lý, điều phối, đôn đốc thực
hiện các chương trình, dự án CNTT theo kế hoạch, nhất là các chương trình dự án
nguồn ngân sách tập trung của tỉnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Chỉ đạo quyết liệt,
hỗ trợ các ngành, địa phương vận hành có hiệu quả các ứng dụng đã được trang bị
gồm: hệ thống QLVB&ĐH, thư điện tử công vụ, Cổng TTĐT.
Tiếp tục triển khai các nội dung nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng
CNTT tnăm 2016 của tỉnh; triển khai công tác đào tạo kiến thức CNTT cho

7

CBCCVC; hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng CNTT cho các ngành, địa
phương; chủ động điều phối ứng cứu sự cố về công nghệ thông tin.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017;
nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà
nước tỉnh Cao Bằng năm 2017; kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT
năm 2017 của tỉnh.

Tiếp tục xem xét, đánh giá về mặt kỹ thuật đối với phần mềm VNPT- ioffice,
báo cáo UBND tỉnh.

Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá xếp hạng mức độ ứng
dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng.
Triển khai nhiệm vụ kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2016 theo Kế hoạch của Ban Chỉ
đạo ứng dụng CNTT tỉnh.

Thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2016
đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành phố của tỉnh; đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm
2016 đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT của tỉnh.
4. Về thanh tra, kiểm tra

Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm tăng cường hơn nữa công tác thực thi
pháp luật trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục làm tốt
hơn nữa trong việc làm trong sạch môi trường báo chí xuất bản, ngăn chặn tin rác,
thư rác... Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm. Hoàn thành triển khai công tác theo kế hoạch
kiểm tra, thanh tra trong năm 2016 và tổ chức một số cuộc thanh tra, kiểm tra đột
xuất theo chỉ đạo của Bộ TTTT, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh Cao Bằng.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong từng tháng cuối
năm cho từng đơn vị, từng CBCC theo sát với thực tế; tăng cường sự chỉ đạo, hướng
dẫn, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên đối với các phòng, ban, đơn vị trong việc thực
hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đặt ra.
- Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các phòng VHTT huyện, thành phố
trong việc triển khai các công tác quản lý nhà nước.
- Tăng cường sự phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa của UBND các huyện, thành
phố để Sở triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về TTTT tại địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai thực hiện
kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giải quyết các nhiệm vụ đã đề ra.
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- Các đơn vị trong ngành làm tốt công tác bình xét thi đua, tổ chức khen thưởng
và đề nghị khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích và ghi nhận những đóng
góp của các tập thể, cá nhân cho sự phát triển chung của ngành tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng
tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016 của Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Bộ TT&TT;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở KH&ĐT;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Sơn
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