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BÁO CÁO
Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông Cao
Bằng lập Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến phương hướng, nhiệm
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau:
I. Tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2015.
Thời gian qua toàn ngành thông tin tỉnh ta luôn phấn đấu tăng cường, làm tốt
công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ, ngày càng đáp ứng được nhiều
hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cụ thể là trong hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục phát
triển theo định hướng, Bưu chính - Viễn thông đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh
thông tin liên lạc thông suốt, Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã có
nhiều biến chuyển về nhận thức và đã được quan tâm đầu tư nhất định.
1. Một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015.
a) Công tác tham mưu, xây dựng văn bản QPPL
Đến tháng 6/2015, Sở đã tiến hành thực hiện các quy trình xây dựng các văn
bản phục vụ quản lý, điều hành của ngành trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh ban
hành trong năm 2015, với tiến độ như sau:
- Thực hiện các quy trình, lập hồ sơ của dự thảo Quy chế phát ngôn và cung
cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để trình UBND tỉnh quyết định
ban hành;
- Hoàn thiện Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân 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;
- Thực hiện tổng hợp các ý kiến góp ý cho dự thảo Quy định quản lý các hoạt
động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo
quy định;
- Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông
thụ động tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Do đặc thù
của lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật phải xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, cho
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nên Sở TT&TT đã có công văn cụ thể gửi UBND tỉnh về việc xin lùi thời gian ban
hành vào tháng 9/2015.
- Hiện nay, Tổ soạn thảo văn bản QPPL của Sở tiếp tục triển khai các quy trình
để xây dựng dự thảo văn bản QPPL đã đăng ký với UBND tỉnh năm 2015, đó là:
Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao và
sử dụng quỹ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản trên địa bàn tỉnh (đăng ký trình
UBND tỉnh vào tháng 10/2015).
- Một số văn bản thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông của tỉnh Cao Bằng
do Sở tham mưu, đã được các cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian qua:
+ Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Tỉnh
ủy Cao Bằng về Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững và hội nhập quốc tế;
+ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 25/05/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh
Cao Bằng;
+ Kế hoạch số 510/KH-UBND, ngày 18/03/2015 về thực hiện Ngày sách Việt
Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
+ Kế hoạch Truyền thông về xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Cao Bằng ...
b) Về Báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.
Hàng tháng Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo duy trì tổ chức tốt
các kỳ họp giao ban với các cơ quan báo chí nhằm đánh giá, định hướng về công tác
thông tin tuyên truyền trên báo chí đạt hiệu quả, 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. Nội dung tuyên truyền trọng tâm như: triển khai
Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền kịp thời về hoạt động tiếp xúc cử
tri; kiểm tra giám sát của lãnh đạo tỉnh tại một số huyện, thành phố; tuyên truyền công
tác tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, sạt lở đất,...
Trong 6 tháng đầu năm, 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
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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, huyện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến thăm và tặng
quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Ất Mùi.
Thời gian qua, Sở TT&TT tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các dự án
thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) đưa thông tin về cơ sở với việc đầu
tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các Trạm truyền thanh cơ sở, hướng tới nâng cao
hiệu quả và cải thiện chất lượng phục vụ cho hoạt động thông tin đến cơ sở.
Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm
và đẩy mạnh, đã có những bước tiến đáng kể. Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại của
tỉnh đã được thành lập, với cơ quan thường trực là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với
nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước về công tác này, Sở duy trì phối hợp tốt với
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên, 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 cũng đã chủ động tham mưu, chuẩn bị các nội dung, báo cáo
để họp Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại của tỉnh. Xây dựng dự thảo và trình UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2015 và Kế hoạch tổ chức
tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Thông tin đối ngoại cho các cán bộ trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra công tác quản lý thông tin đối ngoại nhân dân cũng được Sở TT&TT quan
tâm làm tốt.
c) Về Bưu chính - Viễn thông, Internet, tần số, vô tuyến điện
Trong thời gian qua, Sở duy trì công tác quản lý, thường xuyên đôn đốc, chỉ
đạo các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo thông tin
liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phát triển về cả qui mô mạng viễn thông,
mạng bưu chính và chất lượng dịch vụ, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phục vụ thông
tin liên lạc, chuyển phát cho chính quyền các cấp, đảm bảo quốc phòng - an ninh,
phục vụ cho các hoạt động, sự kiện của tỉnh, các kỳ thi ngành giáo dục, cũng như nhu
cầu của nhân dân địa phương. Đặc biệt, quan tâm phục vụ tốt các hoạt động tuyên
truyền, liên lạc trong thời gian diễn ra Đảng hội Đảng các cấp.
Thực hiện 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. Tổ chức triển khai Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT,
ngày 23/3/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng Tần
số Vô tuyến điện: Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số
vô tuyến điện.
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Ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ 19 đầu
báo miễn phí đến các điểm Bưu điện văn hóa xã và UBND xã như: Báo Cao Bằng,
Báo nông nghiệp phát triển nông thôn, Dân tộc miền núi, Báo văn hóa, Báo dân tộc
phát triển, Báo măng non… trong 6 tháng đầu năm 2015 cấp phát được trên
176.000 tờ, cuốn miễn phí không thu tiền, góp phần nâng cao dân trí cho các dân
tộc, vùng sâu vùng xa. Số xã có báo đến trong ngày là 146/199 xã.
Về công tác thanh, kiểm tra: Sau đợt thanh tra diện rộng thuê bao di động trả
trước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở tiếp tục tăng cường chỉ đạo, yêu cầu các doanh
nghiệp tăng cường quản lý dịch vụ thuê bao di động trả trước; rà soát, điều chỉnh các
điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTTTT của
Bộ TT&TT. Với việc siết chặt thuê bao di động trả trước, cùng với các biện pháp
quyết liệt từ Bộ TT&TT như quản lý chặt chẽ dịch vụ nội dung, chỉ đạo doanh nghiệp
di động xây dựng các hệ thống kỹ thuật ngăn chặn tin nhắn rác, tăng cường thanh
kiểm tra và xử phạt nghiêm các doanh nghiệp vi phạm. Qua từng năm, lượng phản
ánh tin nhắn rác đã giảm dần, mang lại chuyển biến tích cực.
Về thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới: Sở đã triển khai
chương trình công tác năm 2015 theo sự phân công của Ban chỉ đạo Nông thôn mới
tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tập trung triển khai
tiêu chí số 8 trong bộ tiêu chí Nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 159/177 xã đạt
tiêu chí về cung cấp dịch vụ viễn thông; 177/177 xã có điểm phục vụ bưu chính; 78 xã
có Internet đến thôn; 3,2% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ đường truyền Internet.
* Kết quả hoạt động Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh tính đến tháng
5 năm 2015:
- Mạng bưu chính gồm 01 tuyến đường thư cấp 01; 8 tuyến đường thư cấp 02
và 147 tuyến đường thư cấp 03 với 177 điểm giao dịch có người phục vụ, trong đó: Số
lượng điểm bưu cục là 25; Số lượng điểm bưu điện văn hóa xã là 152; Bán kính phục
vụ bình quân là 2,8km/điểm, số người phục vụ trên 2.717 người/điểm.
- Tổng số trạm BTS trên toàn tỉnh là: 775 vị trí trạm BTS, qua đó 100% số xã
trong tỉnh đã được phủ sóng điện thoại di động.
- Tổng số thuê bao điện thoại đạt 506.175 thuê bao (bằng 104,9% so với cùng
kỳ).
Trong đó:
+ Thuê bao cố định (vô tuyến và hữu tuyến) là: 35.381 thuê bao.
+ Thuê bao di động (trả trước và trả sau) là: 470.794 thuê bao.
- Tổng số thuê bao Internet 23.993 thuê bao (bằng 140% so với cùng kỳ).
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- Dịch vụ truyền hình qua giao thức Internet: 15.177 thuê bao (bằng 107% so
với cùng kỳ).
- Mật độ điện thoại cố định và di động ước đạt 94 thuê bao/100 dân (kể cả thuê
bao điện thoại di động trả trước).
d) Về Công nghệ thông tin (CNTT)
Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã có nhiều biến chuyển về nhận
thức và đã được quan tâm đầu tư nhất định, đến nay 100% các cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh và cấp huyện đều đã được trang bị hệ thống quản lý văn bản điều hành điện
tử, hiện đang tiếp tục thúc đẩy việc kết nối liên thông truyền tải văn bản điện tử giữa
các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đến nay, đã có 20/20 cơ quan chuyên môn câp tinh
(đạt 100%), 3/13 đơn vị hanh chinh câp huyên có cổng thông tin điện tử hoặc trang
thông tin điện tử. Dự kiến sẽ trang bị cổng thông tin điện tử cho 10 UBND các huyện
còn lại trong năm 2015.
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 đấy mạnh ứng dụng, phát
triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị
quyết 36), Sở TT&TT đã căn cứ vào tình hình địa phương, chủ động tham mưu cho
UBND tỉnh để đề xuất Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày
06/05/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36. Hiện nay, đang tiếp tục nghiên cứu
xây dựng Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của
Chính phủ và của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36.
Đôn đốc Trung tâm CNTT&TT trực thuộc Sở tiếp tục tăng cường hỗ trợ hướng
dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử cho các đơn vị. Liên hệ
với các đầu mối triển khai eOffce để thử nghiệm phiên bản mới của phần mềm và
phương án kết hợp chữ ký số vào eOffice.
Triển khai 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; ban hành các văn bản cảnh báo, hướng dẫn về an toàn thông tin, phòng chống
mã độc. Xây dựng kế hoạch và triển khai thu thập số liệu mức độ sẵn sàng phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng năm 2015.
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, tiết kiệm được chi phí hội họp và thời gian đi lại.
e) Về hoạt động của đơn vị sự nghiệp (Trung tâm CNTT và Truyền
thông):
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Mặc dù đến nay về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của đơn vị còn
gặp nhiều khó khăn, hiện vẫn phải thuê trụ sở làm việc, nhưng trong thời gian qua
Trung tâm CNTT&TT đã luôn cố gắng và duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kỹ
thuật Cổng thông tin điện tử đảm bảo thông suốt liên tục, an toàn giữ liệu bảo mật
thông tin trên Cổng; Hệ thống thư công vụ tỉnh luôn được đảm bảo hoạt động thông
suốt liên tục, ổn định, an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin đáp ứng tốt việc trao đổi
thông tin cho cán bộ, công chức trong tỉnh.
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. 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.
g) Về công tác thanh tra, kiểm tra:
Trong 06 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Sở không nhận được đơn thư khiếu nại,
tố cáo nào. Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh,
kiểm tra theo chuyên đề, kết quả cụ thể như sau:
- Phối hợp với Đội kiểm tra liên nganh của tinh kiểm tra các hoạt động báo chi,
xuât bản, ân phâm tại lễ hội mua xuân. Hướng dẫn, chi đạo các Phòng Văn hóa thông
tin huyện, thành phố chủ động theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả xuất bản phẩm tại
các lễ hội, đình, đền trong dịp đầu năm 2015.
- 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 siêu thị, cửa hàng kinh doanh 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 bằng hình thức phạt tiền với số tiền là
2.000.000đ (hai triệu đồng).
- Thanh tra liên ngành về lĩnh vực Internet tại 03 doanh nghiệp cung cấp dịch
Internet và 45 điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện
tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Kết quả, Chánh Thanh tra Sở (Trưởng đoàn thanh tra)
đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với số tiền là
42.000.000đ (bốn mươi hai triệu đồng).
h) Về triển khai thực hiện các chương trình, dự án
- Trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy
trình và tiến độ đã đề ra cho các dự án CNTT năm 2015 gồm:
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+ Dự án: An toàn thông tin cho Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các
cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Văn
phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông;
+ Dự án: Trang bị hệ thống an toàn bảo mật thông tin cho Cổng Thông tin điện
tử và Hệ thống thư điện tử tỉnh Cao Bằng;
+ Dự án: Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Ban
Dân tộc tỉnh Cao Bằng;
+ Dự án: Xây dựng cổng thông tin điện tử các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc,
Nguyên Bình, Thông Nông, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Phục Hòa,
Hòa An.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở
năm 2015, xây dựng các trạm truyền thanh không dây tại 5 xã, gồm các xã: Thạch
Lâm, Vĩnh Quang, Đàm Thủy, Đồng Loan và Ngọc Động.
- Thực hiện các thủ tục để giao cho Trung tâm CNTT&TT triển khai Kế hoạch
đào tạo CNTT năm 2015 của tỉnh, với việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ ứng dụng
CNTT (về sử dụng: thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử;
quản trị mạng) cho khoảng trên 200 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.
2. Khó khăn, tồn tại.
- Lĩnh vực công nghệ - thông tin phát triển nhanh, tuy nhiên tư duy quản lý
chưa theo kịp tình hình; trình độ quản lý kỹ thuật đòi hỏi trình độ cao, 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 thu
hút nhân lực trình độ cao còn khó khăn.
- Lĩnh vực báo chí - xuất bản hết sức nhạy cảm, đặt ra cho công tác quản lý những
vấn đề mới phức tạp, đặc biệt là quản lý nội dung đối với các báo mạng, các trang tin điện
tử.
- Quy trình thủ tục về cấp phép khi xây dựng các trạm phát sóng thông tin di động
(BTS) trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc (do liên quan đến nhiều ngành
quản lý khác nhau, như Tài nguyên môi trường, Xây dựng, UBND các Huyện, TP), dẫn
đến việc cấp phép chậm so với yêu cầu thực tế, ảnh hưởng đến việc duy trì, mở rộng vùng
phủ sóng, nâng cao chất lượng mạng lưới và dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp.
- Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý về thông tin và truyền thông từ ở cấp huyện,
thành phố còn thiếu hoặc chưa có, chưa đồng đều, lực lượng chuyên viên trẻ, kinh
nghiệm công tác còn thiếu, chưa đồng bộ.
3. Các nguyên nhân chủ yếu.
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- Nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, việc ưu tiên đầu tư phát triển trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông, ứng dụng CNTT còn chưa thỏa đáng. Mặc dù những
năm gần đây, lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được quan tâm hơn, song chưa
đáp ứng được yêu cầu thực tế, một số cấp, ngành, địa phương; lãnh đạo một số cơ
quan, đơn vị chưa thực sự nhận thức đầy đủ về vai trò ứng dụng và phát triển CNTT
là một ngành hạ tầng quan trọng.
- Một số doanh nghiệp còn chưa kịp thời trong việc báo cáo cung cấp số liệu cho
cơ quan quản lý.
- Việc xây dựng và quản lý các trạm BTS hiện nay còn gặp khó khăn chủ yếu là
việc cấp phép xây dựng do chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn tốn rất nhiều thời
gian. Hiện nay, còn nhiều trạm BTS đã hoạt động từ lâu mà không được cấp phép
xây dựng (đa phần các trạm đều nằm ở các vị trí đất đồi, và chỉ chiếm diện tích rất
nhỏ). Sở đã có công văn đề nghị UBND tỉnh tổ chức làm việc giữa các cơ quan,
đơn vị liên quan thống nhất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trong vấn đề
này.
- Nhân lực quản lý nhà nước về thông tin - truyền thông tại các huyện, nhân lực
chuyên trách CNTT tại các cơ quan còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra.
4. Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015.
a) Về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại.
- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản tuân thủ theo
quy định của pháp luật. Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền
hình trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện, hiệu quả
về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, định
hướng tư tưởng, phục vụ tốt nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân. Đặc biệt, cần
đẩy mạnh tuyên truyền để góp phần cho sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến
tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt
động in ấn, xuất bản trên địa bàn.
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông chú trọng tuyên truyền về công
tác thông tin đối ngoại tại địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động thông
tin đối ngoại trên Cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc. Hướng dẫn triển khai và
đẩy mạnh hoạt động của các trạm truyền thanh cơ sở...
b) Về Bưu Chính,Viễn thông.
- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Xây dựng mạng lưới bưu chính duy trì bán kính phục vụ, ưu tiên cho các tổ chức,
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doanh nghiệp phát triển các dịch vụ tài chính mới; các dịch vụ đại lý cho viễn thông;
phát triển điểm dịch vụ tại các khu du lịch của tỉnh.
- Chỉ đạo và hướng dẫn các Doanh nghiệp viễn thông xây dựng quy hoạch hạ
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt. Khắc
phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép cho các trạm BTS.
c) Về công nghệ thông tin.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước,
đặc biệt là tăng cường công tác gửi nhận văn bản điện tử; ứng dụng, trao đổi liên
thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử - eOffice;
tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
- Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30
tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định thí điểm về thuê dịch vụ
công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện
Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về
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 đấy mạnh ứng dụng, phát triển
CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
d) Về thanh tra, kiểm tra.
Xây dựng và triển khai theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra trong năm 2015 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.
5. Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
- Lập kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong từng tháng cuối năm
cho từng đơn vị, CBCC 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.
- Chủ động tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giúp việc
cho Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, nâng cao vai trò và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ
đạo CNTT tỉnh.
- Điều chỉnh cho phù hợp các quy hoạch về bưu chính, viễn thông, CNTT cho
phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của tỉnh trong giai đoạn tới.
- Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với UBND, các phòng VHTT huyện, thành
phố trong việc triển khai các công tác quản lý nhà nước.
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- 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.
Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng ./.

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban VH- XH HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Sở KH&ĐT;
- Phòng VHTT các huyện, TP;
- Đài TT-TH các huyện, TP;
- Các DN bưu chính, viễn thông;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Sơn
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