
 

 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; 

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2022, Sở Thông tin và 

Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cao Bằng báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản về tiếp tục đổi mới công tác thi 

đua khen thưởng 

Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các văn bản như: Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen 

thưởng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 

Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phát 

động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 28/01/2022 

của UBND tỉnh về công tác TĐKT năm 2022; Chỉ thị số 103/CT-BTTTT ngày 

13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 

2022;... 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, yêu nước 

Sở đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 14/01/2022 về phát động 

phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022; Kế hoạch số 509/KH-STTTT ngày 

16/5/2022 về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với 

chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025; Ký kết giao ước thi đua Cụm Thi 

đua số 2 các Sở TT&TT miền núi phía Bắc; các đơn vị trong Khối Văn hóa - Xã hội; 

Tổ chức cho cán bộ, CCVC trong cơ quan đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022; 

Tham gia ý kiến vào các quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 2, Khối thi đua Văn 

hoá - Xã hội…  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu  

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

           Số:      /BC-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày   tháng 6 năm 2022 
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Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TT&TT đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 

11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng 

Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Đã trình UBND tỉnh ban hành tổng cộng 18 văn 

bản, trong đó gồm: 05 quyết định; 11 kế hoạch và 02 công văn chỉ đạo điều hành về 

các lĩnh vực như chuyển đổi số, báo chí tuyên truyền….  

2. Công tác quản lý ngành tại địa phương 

2.1. Bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện 

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong 

các dịp nghỉ Lễ. Tết Nguyên đán 2022, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-

19. Triển khai các biện pháp kỹ thuật phát hiện, lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công 

mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm phát luật, đảm bảo an toàn thông 

tin, an ninh dữ liệu cho các hệ thống thông tin dùng chung, các dịch vụ công nghệ 

thông, vận chuyển kịp thời và đảm bảo an toàn đường thư bưu chính. Xây dựng Kế 

hoạch Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính 

công ích năm 2022. Tổng hợp số liệu và hoàn thành Báo cáo hoạt động cấp giấy phép 

bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính năm 2021, báo cáo thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

quý I, quý II năm 2022. Đôn đốc Trung tâm văn hoá và Truyền thông cấp huyện ra hạn 

giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Giấy phép phát thanh FM).  

Đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng kết nối, giám sát mạng 

truyền số liệu chuyên dùng theo yêu cầu của Bộ TT&TT; giới thiệu, đề nghị doanh 

nghiệp viễn thông sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông chia sẻ của 

Viettel; triển khai hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương về việc phản ánh tin 

nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tới tổng đài 5656; đôn đốc gia hạn giấy phép 

sử dụng tần số vô tuyến điện đối với một số Đài truyền thanh cấp xã. Thực hiện trả 

lời Công văn số 542/TT.MLMB-ĐVTTN ngày 15/3/2022 của Trung tâm mạng lưới 

Mobifone miền Bắc về đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng trạm BTS trên địa bàn 

tỉnh. Triển khai đôn đốc Viettel Cao bằng triển khai hạ tầng kết nối, giám sát mạng 

truyền số liệu chuyên dùng (cấp 2) do hiện nay còn 10 điểm chưa thực hiện kết nối, 

lắp đặt thiết bị giám sát.  

2.2. Công nghệ thông tin (CNTT) 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 7/6/2022 
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XIX về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số 
tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Nền 
tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch 

thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ 
sở y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chỉnh sửa 
hoàn thiện lại Đề án Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030.  

Chuẩn bị nội dung đề xuất họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; tham mưu 

đề xuất các bài toán lớn về chuyển đổi số của tỉnh theo yêu cầu của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số 
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tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp.  

Triển khai hướng dẫn, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp 

bưu chính, viễn thông và các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong 

dịp Tết Nguyên đán năm 2022 các dịp nghỉ lễ, các sự kiện của tỉnh. Phân công nhiệm 

vụ Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin tỉnh, tập trung nhân lực, sẵn sàng giám sát, 

bảo vệ các hệ thống thông tin chung của tỉnh, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị xử lý các sự 

cố về an toàn thông tin khi cần. Kết quả trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, trên 

địa bàn không xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nào. 

Hoàn thành kết nối Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến (hệ thống EMC) của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề xuất nội 

dung, công việc năm 2022 để thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy, với 

nội dung chính liên quan của ngành thông tin và truyền thông là xây dựng phần mềm 

hỗ trợ số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả thủ tục hành chính. Triển khai, thực hiện quyết 

định 450/QĐ-UBND, ngày 8/4/2022 của UBND tỉnh ban hành mã định danh phục vụ 

kết nối, chia sẻ dữ liệu. Bổ sung hoàn thiện Đề án đô thị thông minh tỉnh Cao Bằng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện các Báo cáo như: Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 

07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 

điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Báo cáo cung cấp số liệu số liệu 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021; Báo cáo ứng dụng CNTT trong 

công tác thống kê ngành Thông tin và Truyền thông; Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước 

năm 2021; Báo cáo Tổng kết Kế hoạch số 1601/KH-UBND ngày 29/6/2021 về triển 

khai đưa các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4; Báo cáo kết quả thí điểm mô hình 

chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2021; Báo cáo tình hình khai thác, sử 

dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Cao Bằng năm 2021; Báo cáo về phát 

triển hạ tầng thông tin và truyền thông trong phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao 

Bằng; Báo cáo tình hình chính sách thúc đẩy và khuyến khích phát triển kinh tế số 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phục vụ xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung 

ương;  Báo cáo kết quả thẩm định Phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ của Đề 

cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng phần 

mềm khảo sát mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp;...  

Đăng ký cử cán bộ tham gia đội ngũ nòng cốt bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số 

theo đề nghị của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT. Cử cán bộ đầu mối tham gia Mạng 

lưới hỗ trợ truyền thông cho các đơn vị chuyên trách CNTT. Cử cán bộ tham gia Tổ 

công tác của tỉnh về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thống kê các Hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu có nhu cầu kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư, 

hoàn thiện các nội dung phiếu khảo sát và cử cán bộ đầu mối phục vụ triển khai Kế 

hoạch số 490/KH-BCA-A05 của Bộ Công an. 

Thực hiện công tác đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 

đối với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các 
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huyện, thành phố của tỉnh; đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 

đối với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. 

Cung cấp phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin để 

thực hiện cơ chế một cửa quốc gia theo định hướng xử lý tập trung, gửi Cục Hải quan 

tỉnh tổng hợp. Trả lời Viettel Cao Bằng về việc kết nối, tích hợp Chữ ký số Viettel-

CA với Cổng Dịch vụ công tỉnh Cao Bằng. Thực hiện cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh 

hướng lớn và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2022. 

Chỉ đạo vận hành hệ thống Cổng thông tin điện tử và các cổng thành phần hoạt 

động ổn định, đảm bảo tốt an toàn, an ninh thông tin trên toàn hệ thống; Hệ thống thư 

công vụ hoạt động ổn định 24/24 giờ, đảm bảo tốt an toàn thông tin. Hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh hoạt động tốt, trong tháng phục vụ 12 cuộc họp 

của UBND tỉnh và Hội nghị tổng kết của một số sở, ngành với UBND các huyện, 

thành phố. Toàn tỉnh hiện có 2.650 chứng thư số đang hoạt động, 6 tháng đầu năm đã 

hỗ trợ được gần 500 lượt người dùng về sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Tổ chức 05 

lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức An toàn thông tin cho hơn 190 cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh.   

2.3. Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình 
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống 

thông tin cơ sở; Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở 
giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022. Đề nghị 

Phòng VH-TT các huyện, thành phố tăng cường, giám sát, chấn chỉnh hoạt động xuất 

bản, in và phát hành xuất bản phẩm, hoạt động in không phải là xuất bản phẩm trong 

dịp Tết Nguyên đán năm 2022; tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí 

Nguyễn Phong Sắc trên hệ thống thông tin cơ sở.  

Triển khai định hướng tuyên truyền tới các cơ quan báo chí địa phương và 

UBND các huyện, thành phố về các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền 

thông phòng, chống dịch Covid-19; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; 

thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thiết yếu; Tuyên truyền các gương điển 

hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; Tuyên truyền "Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tuyên truyền ngày Sách và Văn hoá độc Việt Nam năm 

2022; Tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông quý I/2022; Thông tin, tuyên 

truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảovệ Tổ quốc; 

Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chiến lược và 02 Chương trình thuộc lĩnh vực gia 

đình; Tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 

XV, năm 2021-2022; Tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và 

quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà 

nước;… Đề nghị Báo Cao Bằng và Đài PT-TH tỉnh thông báo tạm thời dừng tiếp 

nhận phương tiện chở hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên 

giới tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lào Cai trong thời gian giáp Tết Nguyên đán 2022. 
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Thực hiện các báo cáo như: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí năm 

2021 phương hướng công tác 2022; kết quả quản lý thông tin điện tử năm 2021; Báo 

cáo công tác xuất bản, In, Phát hành năm 2021; Kết quả tuyên truyền công tác phòng, 

chống ma túy mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021; kết 

quả quản lý, vận hành cụm thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2021; kết quả tuyên truyền 

về thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trên 

địa bàn tỉnh;… Góp ý dự thảo các nội dung như: Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng 

hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo các cấp độ 

của dịch bệnh Covid-19; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 138 

tỉnh; Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai Đề án "Đấu 

tranh, ngăn chặn, tiến tới xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình";...  

Triển khai Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 08/3/2022 về ngày Sách và Văn 

hoá đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh, thực hiện hướng dẫn các sở, ngành 

thực hiện công tác tuyên truyền và triển khai Kế hoạch ngày Sách và Văn hoá đọc tại 

các cơ quan, đơn vị. Ban hành Kế hoạch số 323/KH-STTTT ngày 01/4/2022 của Sở 

TT&TT về phối hợp quảng bá hình ảnh tỉnh Cao Bằng trên các ấn phẩm báo điện tử 

VietNamnet năm 2022. Kế hoạch số 138/KH-STTTT ngày 18/02/2022 về Kế hoạch 

hoạt động thông tin cơ sở năm 2022. Báo cáo kết quả Hội sách trực tuyến chào mừng 

ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất; kết quả ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo kết quả tuyên truyền phong 

trào thi đua yêu nước năm 2021. 

Ban hành Công văn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp 

nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022; triển khai thực hiện các nội dung Đề án “Đổi mới công 

tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai 

đoạn 2019- 2025” năm 2022; tuyên truyền công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; 

tuyên truyền Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022;... 

Ban hành Kế hoạch số 54/KH-STTTT ngày 05/05/2022 của Sở TT&TT tuyên 

truyền về công tác nhân quyền năm 2022; xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyên truyền 

về công tác bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trong môi trường 

mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ban hành Chương trình phối 

hợp số 14/CT-STTTT-BCHBĐBP ngày 10/05/2022 giữa Sở TT&T và Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại 

khu vực biên giới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, quy chế hoạt động của 

Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối 

ngoại khu vực biên giới giai đoạn 2022-2030; kế hoạch phối hợp giữa Sở TT&TT và 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối 

ngoại tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030; ban hành kế hoạch 

phối hợp giữa Sở TT&TT và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất chương trình 

thông tin phát trên Cụm thông tin1. 

                                                 
1 Cụm thông tin đối ngoại thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh; Cụm thông tin cơ sở Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hoà 
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Tiếp nhận, thẩm định và cấp 30 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, 

10 giấy xuất bản Bản tin cho các đơn vị, thực hiện xác nhận đăng ký hoạt động in cho 

05 cơ sở in đảm bảo đúng theo quy định.  

2.4. Thanh tra, pháp chế, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

Triển khai và hoàn thành 3 cuộc thanh tra diện rộng về quản lý thuê bao di động 

tại 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh: Trung tâm kinh 

doanh VNPT, Viettel, Mobi Fone (Cao Bằng). Tiến hành thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về bưu chính tại 02 Doanh nghiệp: Bưu chính Viettel Cao 

Bằng và Công ty Cổ phần đầu thư thương mại Nhất Tín, chi nhánh Cao Bằng. 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động theo dõi và xử lý kịp 

thời các thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Ban hành 08 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính với tổng số tiền là 43.500.000 đồng, trong đó: 01 vụ trong lĩnh vực 

bưu chính, 01 vụ việc về tần số vô tuyến điện và 06 vụ việc về thông tin trên mạng. 

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh lĩnh vực 

thông tin và truyền thông trên địa bản tỉnh Cao Bằng giữa Công an tỉnh Cao Bằng và 

Sở TT&TT. Đề nghị Công an tỉnh cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra và 

phối hợp xử lý thông tin trên mạng năm 2022. 

Đề nghị Bưu điện tỉnh Cao Bằng thu hồi Quyết định số 74/QĐ-BĐCB ngày 

27/01/2022 về việc ban hành giá cước dịch vụ bưu chính kinh doanh trong nước do 

ban hành không đúng quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết về cung ứng 

và sử dụng dịch vụ bưu chính.  

Ban hành Kế hoạch số 458/KH-STTTT ngày 13/5/2022 Kế hoạch Kiểm tra, rà 

soát để sửa đổi, bổ sung một số nội sung của các văn bản quy phạm pháp luật ngành 

thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền UBND tỉnh ban hành. Tiến hành kiểm 

tra, rà soát Hợp đồng thuê hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến một cửa điện 

tử VNPT - iGate và dịch vụ quản lý văn bản VNPT - iOffice của các cơ quan nhà 

nước và Trung tâm kinh doanh VNPT Cao Bằng. 

Tham gia các cuộc tập huấn về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thông 

tin và truyền thông do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tham gia 

phổ biến 02 Nghị định tại Hội nghị phổ biến văn bản QPPL do sở Tư pháp tổ chức: 

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Quảng cáo; Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của 

Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 

tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 

điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

Nghiên cứu tham mưu góp ý 32 Văn bản QPPL. 

2.5. Công tác cải cách hành chính 

 Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 65/KH-STTTT ngày 28/12/2021 về 

cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 67/KH-STTTT ngày 28/12/2021 về ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2022. Tiếp tục khai thác, sử dụng hệ thống VNPT-
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iOffice 4.0; theo dõi, đôn đốc, quản lý, điều hành thực hiện giải quyết công việc trên 

hệ thống; ứng dụng chữ ký số  đối với trên 97% văn bản ban hành (còn lại là các văn 

bản gửi các cơ quan, đơn vị bên ngoài hệ thống). 

Cập nhật kịp thời các thông tin hoạt động, các văn bản ngành trên Trang thông 

tin điện tử của cơ quan. Định kỳ báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử theo 

quy định. Đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (38/38 dịch vụ). Thực 

hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC qua Hệ thống một cửa điện tử 

(http://dichvucong.caobang.gov.vn), 6 tháng đầu năm đơn vị đã giải quyết được 40 

hồ sơ TTHC. Số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ là 5,3% (01/40 hồ 

sơ); tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2,5% (01/40 hồ 

sơ); tỷ lệ tích hợp lên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, quốc gia đạt 50%. 

2.6. Công tác tham mưu, tổng hợp 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt 

các công tác xây dựng các báo cáo theo lĩnh vực quản lý nhà nước đúng quy định và 

yêu cầu của Bộ TT&TT, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan; theo dõi, đôn đốc các 

phòng, đơn vị triển khai các đề án, nhiệm vụ công tác trọng tâm. Thực hiện nghiêm 

túc, đúng pháp luật công tác văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán, quản lý cơ sở vật 

chất, bảo đảm phương tiện đi lại, làm việc cho Lãnh đạo Sở. Chuẩn bị tốt nội dung và 

công tác hậu cần phục vụ các cuộc họp giao ban của cơ quan và của ngành; duy trì 

công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự, an toàn và phòng, chống cháy, nổ; lễ tân, khánh tiết. 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát TTHC, thi đua khen 

thưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cho CCVC. 

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao 

động qua đó góp phần động viên công chức, viên chức và người lao động phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi chuyên đề  

3.1. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới: Thông qua hội nghị giao ban 

báo chí hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở TT&TT và Hội Nhà 

báo tỉnh tổ chức, Sở TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, phối hợp với 

các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 

22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tập trung tuyên truyền các tiêu chí, phấn 

đấu xây dựng xã nông thôn mới được nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh 

tuyên truyền khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, bằng việc 

nhân dân tự giác, tự nguyện đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới, nhằm phát 

huy hiệu quả tính ưu việt của Chương trình. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền 

thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các dịch vụ hành chính công; nâng cao 

chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong 

nông thôn mới.  

3.2. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ 

lại phía sau” 
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Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đây mạnh tuyên truyền, 

chủ động sản xuất các chương trình phát thanh, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, 

tăng cường cung cấp thông tin để người nghèo được tiếp cận,... Chỉ đạo các doanh 

nghiệp bưu chính, viễn thông chú trọng phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng phục 

vụ khách hàng tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh, góp phần tích cực thúc đây phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đưa tin học, công nghệ thông tin về 

nông thôn, tạo điều kiện cho người dân địa phương tiếp cận các dịch vụ thông tin 

hiện đại. 

3.3. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

Sở đã chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động 

điều hành, tác nghiệp, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cơ quan 

nhà nước, giúp các cơ quan chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một 

tốt hơn. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định việc cung 

cấp thông tin trên trang/cổng TTĐT tạo thuận lợi và tăng cường tính minh bạch trong 

tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt 

động trong lĩnh vực TT&TT, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước cũng như doanh nghiệp và người dân, ngăn chặn và xử 

lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin và truyền thông, 

đảm bảo sự bình đẳng, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Chủ 

động rà soát, tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch quản lý, phát triển ngành thông tin và truyền 

thông, góp phần tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho 

các doanh nghiệp trong ngành. Rà soát, đánh giá TTHC thuộc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, kiến nghị phương án 

đơn giản hóa TTHC tạo thuâṇ lơị cho doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ 

quan nhà nước. Trong thực thi công vụ, công chức, viên chức Sở luôn nêu cao tinh 

thần, trách nhiệm phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, đấu tranh chống quan liêu, tham 

nhũng. Trong năm, không có phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối 

với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Cổng TTĐT của Sở luôn cập nhật 

thường xuyên, đầy đủ, kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của ngành, 

thông tin, phổ biến về cơ chế, chính sách pháp luật của Chính phủ và địa phương, tạo 

thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu, tra cứu, nắm bắt thông tin. 

3.4. Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở"giai đoạn 2019-2025 

Thực hiện Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 

2019-2025. Kế hoạch này được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.... 

Qua thời gian triển khai thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” bước đầu đã có hiệu quả, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, 

trang phục phù hợp với công việc, thuần phong mỹ tục của dân tộc, gắn với thực hiện 

cải cách hành chính; xây dựng môi trường văn hoá công sở văn minh, thân thiện, 
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liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc kiện toàn, tổ chức sắp xếp bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động 

có hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý chặt chẽ biên 

chế, vị trí việc làm; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được triển khai 

khách quan, dân chủ, đúng pháp luật; thực hiện tinh giản biên chế gắn với xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất năng lực và cơ cấu phù hợp, đảm 

bảo về số lượng và chất lượng. Có thể nói, xây dựng nền văn hóa công vụ thực chất 

nhằm hoàn thiện đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động. Với mục tiêu chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách làm 

việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và công dân. 

Qua đó đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; nâng 

cao trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái 

độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. 

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là nội dung 

trọng tâm xuyên suốt trong công tác thi đua, khen thưởng luôn được Lãnh đạo Sở 

quan tâm chỉ đạo. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và 

người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, bồi 

dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân; tạo khí thế thi 

đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia phong 

trào thi đua góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và 

các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 

499/KH-STTTT ngày 17/5/2021. Trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài 

Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điển tử tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền: 

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

thi đua, khen thưởng; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong các lĩnh vực 

của đời sống xã hội góp phần phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng tại địa phương; 

tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu 

quả, phát hiện kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, gương 

“Người tốt, việc tốt” để biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong 

toàn xã hội... 

5. Công tác khen thưởng  

Công tác khen thưởng bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn 

vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc 

tốt đã được quan tâm… 

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2021: 
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- Bằng khen Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021 

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể đơn vị; Danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc cho 02 tập thể; Bằng khen giai đoạn 2020-2021 cho 01 tập thể và 02 cá 

nhân. 

- Giám đốc Sở: 

+ Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 05 tập thể và 48 cá nhân; Danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 08 cá nhân; 

+ Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 13 cá nhân thuộc Sở; 

+ Tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 27 cá nhân khối doanh nghiệp TT&TT trên 

địa bàn tỉnh; 

+ Tặng giấy khen cho 04 phòng Văn hóa - Thông tin và 03 Trung tâm Văn hóa 

và Truyền thông các huyện, thành phố; 

+ Tặng Giấy khen cho 20 cá nhân trong ngành TT&TT đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung phát động phong trào thi đua 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Khối thi đua số III, Cụm Thi đua số 

2 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở đã xác định nội dung, mục tiêu, hình thức tổ 

chức thi đua và đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện. Kịp thời ban hành các kế 

hoạch phát động phong trào thi đua theo yêu cầu. Vì vậy, các phong trào thi đua đã 

được triển khai một cách khoa học, hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng của Sở 

trong 6 tháng đầu năm được triển khai kịp thời, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình 

theo các quy định hiện hành. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, 

thống nhất. 

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn  

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn 

một số hạn chế như: Phong trào thi đua đôi khi chưa liên tục và thật sự nổi bật; công 

tác phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến đã được quan tâm thực hiện nhưng 

số gương điển hình tiên tiến được giới thiệu còn ít, chưa có nhiều điển hình mới,…  

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ TRONG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022  

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2022 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn 

bản của Bộ TT&TT, UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; Thực hiện việc 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 
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2. Tiếp tục phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong quá trình 

triển khai thực hiện phong trào thi đua. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “TOÀN 

NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THI ĐUA ĐỔI MỚI, SÁNG 

TẠO, ĐI ĐẦU THỰC HIỆN CHUYỂN SỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” gắn 

với việc thực hiện tốt 05 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và 

các phong trào thi đua chuyên đề, đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, tránh 

hình thức, tạo bước đột phá nhằm đạt hiệu quả cao. 

4. Chú trọng thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng 

các điển hình tiến tiến. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng 

nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình 

thức nhằm tạo sức lan tỏa, nêu gương trong đơn vị, trong toàn ngành.  

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động, quản lý, lưu trữ, tra cứu, thống kê dữ liệu các phong trào thi đua, 

hồ sơ đề nghị khen thưởng  

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Không ngừng củng cố, tăng cường sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, tổ chức 

Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng của ngành. 

2. Tạo sự thống nhất về tư tưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng trong toàn ngành. 

3. Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, 

viên chức đối với công tác thi đua, khen thưởng. 

4. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong 

trào thi đua trong ngành theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, 

bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị. 

5. Quan tâm xây dựng các gương điển hình tiên tiến và đổi mới công tác khen 

thưởng. 

6. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Cao Bằng./. 

Nơi nhận:   
- Bộ TT&TT (qua Vụ TĐ-KT); 

- UBND tỉnh (qua Ban TĐ-KT); 

- Các đơn vị Khối GUTĐ III tỉnh Cao Bằng; 

- Các đơn vị Cụm TĐ số 02, Sở TTTT các tỉnh, TP; 

- GĐ, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. NN. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 
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