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Kết quả công tác Quý I và phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2015

Trong 03 tháng đầu năm 2015, Sở đã làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước
về lĩnh vực thông tin và truyền thông giúp cho ngành có những hoạt động rất tích cực
và góp phần vào nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc
phòng của địa phương.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành từng bước được bổ sung, hoàn
thiện tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thông thoáng,
chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương.
Với sự nỗ lực của toàn ngành trong quý I công tác Thông tin và truyền thông của
tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng
tâm Quý II năm 2015, cụ thể như sau:
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2015:
1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản
Thời gian qua, Sở đã thực hiện xây dựng dự thảo và tiến hành quy trình để trình
UBND tỉnh ban hành một số văn bản như:
- Kế hoạch Ngày sách Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng đã được UBND tỉnh ban hành;
- Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2015 trình UBND tỉnh ban hành;
- Xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quy định về ứng
dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Triển khai xây dựng dự thảo các văn bản QPPL đã đăng ký với UBND tỉnh năm 2015.
2. Công tác chỉ đạo điều hành
- Về công tác quản lý báo chí và xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại tiếp tục
được tăng cường; duy trì giao ban báo chí hàng tháng để đánh giá hoạt động báo chí, kịp
thời cung cấp thông tin và định hướng cho hoạt động báo chí; đồng thời có các văn bản
hướng dẫn các cơ quan báo, đài tuyên truyền theo chuyên đề và tập trung tuyên truyền chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; thực hiện tốt các công tác thông tin,
tuyên truyền ở cơ sở.
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- Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông tiếp tục thực hiện tốt nhiệm
vụ bảo đảm an toàn mạng, an ninh thông tin phục vụ các hoạt động chính trị, kinh kế - xã
hội; duy trì thông tin liên lạc ổn định trong các ngày lễ tết.
- Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và
Truyền thông, của UBND tỉnh đến các đơn vị, cơ quan thuộc các lĩnh vực quản lý nhà
nước của ngành như: Báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, quảng cáo
trên báo chí, bưu chính viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin...
- Tiếp tục tổ chức triển khai các dự án về CNTT và lập kế hoạch chuẩn bị triển khai
các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng
sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của năm 2015. Nhằm đáp ứng tiến độ dự án, đảm bảo
đúng thời gian quy định.
3. Một số kết quả cụ thể:
a) Về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.
- Trong 03 tháng đầu năm 2015, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản, in
ấn phát hành xuất bản phẩm được duy trì thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và
Luật Xuất bản. Các cơ quan báo chí trên địa bàn và các cơ quan hoạt động thông tin tại cơ
sở đều hoạt động đúng định hướng, đảm bảo thông tin, tuyên truyền về 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. Tập trung công
tác tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán, về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực
thẩm, phòng chống cháy nổ, thông tin hoạt động tổ chức các lễ hội truyền thống đầu
năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời các xuất bản
phẩm, ấn phẩm lậu, ngoài luồng, vi phạm thuần phong mỹ tục...., đặc biệt tuyên truyền
kịp thời chuyến thăm và làm việc của Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang tại Cao Bằng.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tổ chức
thành công Hội Báo xuân Ất Mùi 2015.
- Công tác quản lý cấp giấy phép các bản tin tài liệu không kinh doanh, trong quý
I/2015 được Sở tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy phép cho các đơn vị đúng theo quy định.
- Về thông tin cơ sở, Sở đã đôn đốc Phòng VHTT, đài TT-TH các huyện, thành phố
chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, của tỉnh và của địa phương. Các
đơn vị đã chú trọng công tác thông tin tuyên truyền công tác Mừng Đảng, mừng Xuân;
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá". Các đài TT-TH đảm bảo tiếp sóng các chương trình của Đài THVN,
đài TNVN theo quy định, tuyên truyền kịp thời các hoạt động của lãnh đạo tỉnh đến thăm
và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Ất Mùi.
- Về thông tin đối ngoại thì từ đầu năm đến nay Sở đã chủ động phối hợp với
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có định hướng cụ thể cho các cơ quan báo chí, truyền thông về
chủ trương, nội dung trong công tác thông tin đối ngoại cụ thể, thiết thực, trọng tâm. Sở
đã chủ động tham mưu, chuẩn bị các nội dung, báo cáo để họp Ban chỉ đạo Thông tin đối
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ngoại của tỉnh. Xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động
Thông tin đối ngoại năm 2015.
b) Về bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện
- Tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Nhà nước về việc gia hạn và
cấp phép tần số vô tuyến điện đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình, truyền thanh các
huyện, thành phố, đặc biệt là các xã có trạm truyền thanh không dây phục vụ thông tin tại
địa phương.
- Duy trì chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo an toàn, an ninh thông tin liên
lạc trong mọi tình huống, đặc biệt là thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.
- Tham mưu cho UBND tỉnh ký kết và triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát
triển viễn thông và công nghệ thông tin với tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT)
- Tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Nhà nước về việc gia hạn và
cấp phép tần số vô tuyến điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện;
đôn đốc việc nộp phí sử dụng tần số của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số trên địa bàn
tỉnh.
- Tính đến tháng 03/2015, tổng số thuê bao điện thoại toàn mạng ước đạt 516.031
thuê bao (trong đó điện thoại cố định là: 28.203 thuê bao; điện thoại di động là 487.828
thuê bao), bằng 108,1% so với cùng kỳ; mật độ điện thoại cố định và di động ước đạt 95
thuê bao/100 dân.
- Số thuê bao Internet 18.731 thuê bao, bằng 116,1% 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 (665 vị trí trạm BTS). Truyền hình giao thức qua
Internet: 14.556 thuê bao. Đại lý Internet là 29 điểm.
c) Về công nghệ thông tin
- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của
tỉnh năm 2014 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. Chuẩn bị dự thảo kiện
toàn Ban chỉ đạo CNTT tỉnh và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Chuẩn bị các nội
dung, báo cáo để họp Ban chỉ đạo CNTT tỉnh sau khi kiện toàn.
- Đẩy mạnh sử dụng "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước
tỉnh Cao Bằng".
- Tiếp tục thực hiện và hoàn chỉnh việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các cổng thông
tin điện tử thành phần của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai phổ biến Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ
tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà
nước;và các văn bản để cảnh báo về an toàn thông tin phòng chống mã độc lấy cắp dữ
liệu...
- Duy trì thực hiện thẩm định, tham gia nghiệm thu cấu hình máy tính, phần mềm
bản quyền và thiết bị ngoại vi cho các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn vốn ngân sách
Nhà nước.
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* Hoạt động sự nghiệp về Công nghệ thông tin
- Đảm bảo Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh hoạt động ổn định phục vụ nhu cầu
sử dụng của cán bộ CCVC toàn tỉnh. Duy trì việc quản trị kỹ thuật, khắc phục các sự cố
hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân
sử dụng Cổng thông tin điện tử thành phần.
- Hỗ trợ, vận hành kỹ thuật Hội nghị trực tuyến của tỉnh, được đánh giá tốt, đảm bảo
chất lượng âm thanh, hình ảnh cho các cuộc họp.
- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều
hành điện tử - eOffice và PortalOffice cho các đơn vị. Hoàn thành báo cáo đánh giá tình
hình, mức độ ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các sở, ban
ngành và huyện, thành phố.
- Tiến hành kiểm tra đánh giá tình hình, mức độ ứng dụng hệ thống phần mềm quản
lý văn bản và điều hành tại các sở, ban ngành và huyện, thành phố theo Kế hoạch số
319/KH-STTTT ngày 05/12/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức lớp tập huấn tin học văn phòng MS office
2010 cho các cán bộ có nhu cầu. Trong tháng 01 đã triển khai được 01 lớp cho cán bộ Sở
Tài chính.
- Phối hợp triển khai "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước
tỉnh Cao Bằng", thực hiện quản lý thuê bao, hỗ trợ sử dụng chứng thư số.
- Tiến hành rà soát, biên tập, điều chỉnh các giáo trình đào tạo, bồi dưỡng tin học để
nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo yêu cầu triển khai các dự án bồi dưỡng ứng dụng
CNTT của tỉnh.
d) Về thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo
Trong quý I năm 2015, 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 Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất
bản, ấn phẩm tại lễ hội mùa xuân.
- Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chứng nhận hợp
quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền
thông đối với 09 tổ chức, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Qua đó,
Chánh thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với
tổ chức, cá nhân có vi phạm.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Văn hóa thông tin huyện, thành phố chủ động theo
dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc bày bán xuất bản phầm tại các lễ hội, đình, đền trong
dịp đầu năm 2015.
6. Các công tác khác:
- Hoàn thành tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông
năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015; Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức
của Sở năm 2015 và Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.
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- Tiếp tục hoàn thiện đề án “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Cao
Bằng đến năm 2020 và định hướng đến 2025” gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở
năm 2015 tại các UBND các xã Cần Nông, Lương Can, Tri Phương, Đình Phong, Tiên
Thành.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo ứng dụng CNTT năm 2015.
- Rà soát, điều chỉnh quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
Việt Nam ISO 9001:2008 tại bộ phận "một cửa" của đơn vị.
- Thực hiện các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền
thông lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.
II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2015:
1. Phương hướng
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường các thông tin chính thức
một cách công khai, minh bạch, kịp thời về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và
tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất
bản; tăng phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới các vùng sâu, vùng xa,
miền núi, biên giới. Đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính
trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng.
2. Một số công tác cụ thể:
- Tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo các văn bản QPPL đã đăng ký với UBND tỉnh năm
2015.
- Tiếp tục tuyên truyền công tác triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
các cấp; việc thực hiện 06 chương trình hành hành động của Tỉnh ủy – Khóa XVII. Công
tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Nhất là việc tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở ở
các huyện, thành phố.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý giữa Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông trên lĩnh vực
quản lý về báo chí. Tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, những
giải pháp của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
- Hoàn thiện công tác chuẩn bị về nội dung, sẵn sàng phục vụ cho cuộc họp Ban Chỉ
đạo CNTT của tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các
cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng".
- Tổng hợp ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện dự thảo, trình Chủ tịch
UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử
dụng văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
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- Tiếp tục hoàn thiện đề án “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh
Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến 2025”.
- Phối hợp với VNPT Cao Bằng khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông và CNTT để
xây dựng phương án trong chương trình hợp tác đã ký kết giữa Tỉnh và VNPT.
- Thực hiện việc xây dựng và hoàn chỉnh phương án dự phòng bảo đảm hoạt động ổn
định cho Cổng thông tin điện tử tỉnh để trình Sở.
- Triển khai thực hiện các thủ tục dự án Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở
năm 2015 tại các đơn vị thụ hưởng và các dự án về CNTT đã được tỉnh phê duyệt.
- Triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của các tổ chức, cá nhân
sử dụng tấn số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và
những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao
Bằng./.
Nơi nhận:
- VP Bộ TT&TT;
- VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- Sở KH - ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Sơn
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