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Kết quả công tác Quý I và phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017

Trong 03 tháng đầu năm 2016, 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.

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 (TT&TT) tỉnh
Cao Bằng báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công
tác trọng tâm Quý II năm 2017, cụ thể như sau:
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2017
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 năm 2017 tại
tỉnh Cao Bằng; Triển khai xây dựng dự thảo các văn bản QPPL đã đăng ký thực hiện
trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017.
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 định kỳ 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 pháp luật 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.
- 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 TT&TT, 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...

- Tổ chức triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017.
Nhằm đáp ứng tiến độ dự án, đảm bảo đúng thời gian quy định.
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3. Một số kết quả cụ thể:

a) Về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.

Trong Quí I năm 2017, Sở TT&TT đã ban hành một số 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 như: Kế hoạch thông tin tuyên truyền về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả trong thời gian cao điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu và
năm 2017; tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định; Tuyên truyền
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tuyên truyền Nghị
định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ; Hướng dẫn công tác tuyên
truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tuyên truyền các nội dung tại kỳ họp thứ
II Quốc hội khóa XIV; Kế hoạch kiểm tra, khảo sát các hoạt động thông tin cơ sở;...

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 đồng chí 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 chúc Tết, tặng quà các hộ gia đình
chính sách, hoàn cảnh khó khăm trong dịp Tết Nguyên Đán. Thông tin chi tiết về Đại
hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và các hoạt động
quan trọng chào mừng thành công của Đại hội;... Sở đã phối hợp tốt với Hội Nhà báo và
các cơ quan liên quan tổ chức thành công Hội Báo xuân Đinh Dậu năm 2017 tại huyện
Trùng Khánh.

Các hoạt động thông tin cơ sở tiếp tục được quan tâm duy trì, 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 về triển khai Tổng điều tra kinh tế của
tỉnh năm 2017; công tác phòng, chống dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông giáo
dục sức khỏe cho nhân dân; Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh
sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; các hoạt động phòng, chống dịch cúm lây truyền
từ gia cầm sang người và các bệnh dịch mùa đông – xuân,...

Công tác thông tin đối ngoại được đổi mới nội dung; đa dạng hóa hình thức,
phương thức thông tin, các cơ quan báo chí địa đưa tin chi tiết về hoạt động Hội đàm
đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang
(Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Cụm
thông tin đối ngoại Thác Bản Giốc và Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh được duy trì
hoạt động.
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, trong Quý I năm 2017, Sở tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy phép cho 14 lượt
đơn vị trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định.
b) Về bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện
2

Trong Quý I/2017, Sở đã tập trung 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 chuẩn bị sẵn sàng và phục vụ tốt, không để xảy ra tình trạng
nghẽ mạng, mất liên lạc trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Thẩm định chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích quý IV năm 2016
cho Viettel và xem xét số liệu của các doanh nghiệp trình lên quý I năm 2017 của giai
đoạn từ nay đến năm 2020. Đôn đốc việc nộp phí sử dụng tần số của các tổ chức, cá
nhân sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn cho 05 xã (Thông Huề, Phong Châu,
Cô Mười, Quang Vinh, Hồng Đại) có trạm truyền thanh không dây mới được lắp đặt
thực hiện cấp phép theo quy định.
Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày
26/12/2016 về Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan đảng, nhà nước. Xây
dựng kế hoạch phối hợp triển khai kiểm tra một số tiêu chí chất lượng dịch vụ bưu
chính công ích trên đia bàn tỉnh.
Xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền bằng tờ rơi về một số nội dung như:
Những điều cần thiết về sử dụng bộ đàm; Những điều cần biết về kinh doanh thiết bị
phát sóng vô tuyến điện; Khuyến cáo về sử dụng thiết bị kích sóng di động và sử dụng
một số thiết bị có khẳ năng gây can nhiễu có hại (bao gồm: điện thoại không dây chuẩn
Dect 6.0, Micro không dây, thiết bị giám sát em bé, thiết bị phá sóng định vị GPS, thiết
bị gây nhiễu thông tin di động).

Phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai
Thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020 giữa Tập
đoàn VNPT và UBND tỉnh Cao Bằng.

Tính đến tháng 03/2017, tổng số thuê bao điện thoại toàn mạng là 496.403 thuê bao
(tăng 676 thuê bao), trong đó điện thoại cố định là: 14.795 thuê bao; điện thoại di động
(gồm các thuê bao trả trước và trả sau): 481.608 thuê bao; mật độ điện thoại cố định và di
động ước đạt 97 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao Internet 30.164 thuê bao (tăng 545 thuê bao), toàn tỉnh có 158/199 xã,
phường được kết nối Internet băng rộng cố định, các xã còn lại đều có thể truy cập thông
qua mạng di động băng rộng 3G. 100% số xã trong tỉnh đã được phủ sóng điện thoại di
động (713 vị trí trạm BTS), Viettel đã phát sóng: 06 trạm 4G khu vực thành phố Cao
Bằng và mỗi thị trấn huyện 01 trạm 4G. Truyền hình giao thức qua Internet: 21.747 thuê
bao (tăng 57 thuê bao). Điểm giao dịch (đại lý) thông tin di động có tổng cộng là 303
điểm. Văn hóa xã 151 điểm. Tổng số trường học (trừ cấp mầm non) có Internet băng rộng
là 340/465 trường (khoảng 73%).
c) Về công nghệ thông tin

Trong Quý I/2017, Sở đã thực hiện cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến
phục vụ xây dựng Báo cáo ICT Index 2016; cung cấp số liệu phiều khảo sát xây dựng
đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về CSDL quốc gia”; cung cấp thông tin về nhu
cầu bảo mật hệ thống truyền hình hội nghị tỉnh Cao Bằng; Báo cáo tổng kết 10 năm luật
thi hành sở hữu trí tuệ. Thực hiện thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Dự án ứng
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dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Bệnh viện đa khoa huyện
Bảo Lạc và huyện Trùng Khánh. Tham gia 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. Xây dựng các
báo cáo chuyên đề như: Báo cáo đánh giá chỉ số cải cách hành chính về ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2016; báo cáo
tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh năm 2016; Báo cáo tham luận ứng
dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng trình bày tại Hội
nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017;
báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của chính phủ trong bản cam kết ký
giữa VCCI và UBND tỉnh;...

Thực hiện nội dung khảo sát phục vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh
Cao Bằng. Kịp thời phối hợp với Trung tâm VNCERT xử lý khắc phục sự cố mã độc
trên trang thông tin điệu tử của Sở Y tế. Tham gia triển khai tập huấn ứng dụng một cửa
điện tử tại các sở, ngành và UBND các huyện thành phố.
Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh ban hành văn bản như: Quyết
định số 257/QĐ-BCĐƯDCNTT ngày 10/03/2017 về ban hành Quy chế hoạt động của
Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Cao Bằng; Quyết định 258/QĐ-BCĐƯDCNTT ngày
10/03/2017 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ
thông tin tỉnh Cao Bằng.
* Hoạt động sự nghiệp về Công nghệ thông tin

Duy trì việc quản trị kỹ thuật, khắc phục các sự cố hệ thống Cổng thông tin điện tử
của tỉnh, các cổng thành phần và triển khai nâng cấp 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. Tiếp tục
hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị triển khai, sử dụng Cổng thông tin điện tử thành phần
(được trên 140 lượt). Hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng chữ ký số và mở khóa thiết bị USB
Token cho các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện và thành phố.
Chuẩn bị các tài liệu, cơ sở vật chất trang thiết bị cho việc thẩm định cấp chứng chỉ
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT
ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng
công nghệ thông tin. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn quản trị
trang thông tin điện tử Công An tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh;...

Thực hiện khảo sát, tư vấn, phối hợp triển khai các dự án, công trình công nghệ
thông tin cho một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
d) Về thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Trong Quý I năm 2017, Thanh tra Sở đã phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành của
tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động phát hành đối với các tổ
chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm tại các đình, đền; lịch bloc năm 2017, các ấn
phẩm phát hành xuất bản phẩm tại các lễ hội đầu xuân, kết thức đợt kiểm tra, Thanh tra
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Sở đã hoàn thành báo cáo Đội kiểm tra liên ngành của tỉnh về lĩnh vực thông tin và
truyền thông.

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố theo dõi,
kiểm tra và báo cáo kết quả việc bày bán xuất bản phẩm tại các lễ hội, đình, đền trong
dịp đầu năm 2017, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao
trả trước đối với các cửa hàng, đại lý của doanh nghiệp viễn thông cũng như tại các chợ
phiên trên địa bàn quản lý. Hướng dẫn nghiệp vụ và cấp phát thiết bị đến các phòng Văn
hoá và Thông tin huyện, thành phố phục vụ công tác kiểm tra SIM thuê bao trả trước.
6. Các công tác khác:

Thực hiện quy trình, thủ tục, xây dựng dự thảo tờ trình, kế hoạch đấu thầu trình các
cấp phê duyệt thực hiện các dự án đầu tư năm 2017.

Xây dựng kế hoạch công tác năm 2017; thực hiện đăng ký thi đua khen thưởng
năm 2017 với các cấp. Ban hành mục tiêu kế hoạch chất lượng năm 2017 và các văn
bản liên quan đến thực hiện hệ thống TCCL 9001:2008. Hoàn thiện, sửa đổi để ban
hành một số quy chế nội bộ như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản
công; Quy chế làm việc; Quy chế Thi đua khen thưởng; ...

Hoàn thành Hội nghị Tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2016 và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức
Hội nghị Cán bộ CCBVC năm 2016; Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016;
Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.
Tổ chức cho cán bộ, CCVC và người lao động của đơn vị đón Tết Đinh Dậu 2017
đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Không xảy ra cháy nổ, tại nạn, vi phạm an toàn giao thông.
II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2017
1. Phương hướng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hoạt
động thông tin. 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. Tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, tuyên truyền công tác triển
khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đẩy mạnh và ứng dụng CNTT
gắn với cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đảm bảo an toàn, an
ninh thông tin, duy trì liên lạc trong mọi tình huống, 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 trọng tâm trong quý II năm 2017

- Tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo các văn bản QPPL đã đăng ký với UBND
tỉnh năm 2017.
- 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 TT&TT trên lĩnh vực quản lý về báo
chí. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ TT&TT và
của tỉnh, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ kinh
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tế, văn hóa xã hội an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tỉnh Cao Bằng trong quý II
năm 2017. Tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, phối hợp thực hiện đổi mới nội
dung, nâng cao chất lượng thông tin trên Cụm thông tin đối ngoại Thác Bản Giốc và
Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm
bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Triển khai kế hoạch phổ biến
tuyên truyền bằng tờ rơi về những điều cần biết về kinh doanh thiết bị phát sóng vô
tuyến điện, khuyến cáo về sử dụng thiết bị kích sóng di động và sử dụng một số thiết bị
có khả năng gây can nhiễu có hại. Triển khai điều tra hộ nghèo và cận nghèo theo Kế
hoạch số hoá truyền hình mặt đất tỉnh Cao Bằng. Thẩm định Chương trình cung cấp
dịch vụ viễn thông công ích quý II năm 2017.

- Đề xuất xây dựng dự toán chi nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong cải cách hành
chính. Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ
quan nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch ứng dụng chữ ký số
chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017. Tổng hợp ý kiến,
hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành danh mục mã định danh phục vụ kết nối các hệ
thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan Nhà nước tỉnh Cao Bằng trình
UBND tỉnh.
- Triển khai thực hiện các thủ tục dự án ứng dụng CNTT năm 2017 đã được
UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm CNTT&TT tiếp tục duy trì công tác vận hành quản trị kỹ
thuật Hệ thống các Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống Hội
nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đảm bảo thông suốt, ổn định phục vụ sự lãnh đạo,
điều hành của các cấp. Phối hợp triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017. Thực
hiện các công tác chuẩn bị để tổ chức mở lớp tập huấn chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tại
các huyện Hà Quảng, Thông Nông, Bảo Lạc và một số địa phương khác.
- Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 với một số nội dung như:
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với điểm truy nhập Internet
công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Thanh tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về bưu chính;... thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm
tra đột xuất theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ TT&TT, UBND tỉnh.
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 2017 của Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng./.
Nơi nhận:
- VP Bộ TT&TT;
- VP Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Sơn
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