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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:  26/TTr-STTTT 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 5 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

V/v tham mưu chủ trương nâng cấp Cổng thông tin điện tử 

và CSDL Hội Nhà báo Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Văn bản số 3122/UBND-TH2 ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao kiểm tra, tham mưu phương án giải quyết đề nghị của Hội Nhà báo 

tỉnh, trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc ngày 27/5/2019 (gồm các cơ quan: Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Nhà báo Hà Tĩnh), Sở Thông tin 

và Truyền thông báo cáo và trình UBND tỉnh một số nội dung như sau:  

1. Thực trạng và sự cần thiết: 

Với chức năng là tổ chức đại diện cho quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi 

ích hợp pháp của những người làm báo; góp phần xây dựng báo chí Việt nam và 

báo chí Hà Tĩnh thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội 

và là diễn đàn của nhân dân; Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ 

của mình, tham gia ý kiến với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc chỉ 

đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần xây dựng và giám sát việc thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội tập trung thực hiện đó là quản lý hội viên, 

những người làm báo trên địa bàn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức 

báo chí cho hội viên và những người làm báo. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, Thường trực 

Tỉnh ủy yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng 

cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho các hội 

viên nói riêng và những người làm báo trên địa bàn nói chung; Quan tâm xây 

dựng, củng cố tổ chức hội, các chi hội và CLB; Đổi mới các hoạt động nghiệp 

vụ, nâng cao chất lượng Giải Báo chí Trần Phú; Chủ động phối hợp với các cơ 

quan chỉ đạo, quản lý báo chí quản lý, khâu nối, tập hợp, đoàn kết những người 

làm báo trên địa bàn - đặc biệt là đội ngũ các Văn phòng đại diện và PV Thường 

trú - quản lý, định hướng hoạt động báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, thiết thực 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần xây dựng nền báo chí Cách mạng 

Việt nam. 

Một trong những công cụ để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ 

được giao là Cổng thông tin điện tử. Cổng thông tin điện tử và CSDL về báo 

chí, hội viên của Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng từ năm 2015 trên nền 

ngôn ngữ lập trình C/C++, Python, hệ quản trị CSDL MySQL. Đến nay, sau hơn 

4 năm vận hành, sử dụng đã bộc lộc nhiều hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu 
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thông tin và quản lý trong tình hình mới, chưa đáp ứng được theo các quy định 

mới tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, việc nâng cấp nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ là 

thực sự cần thiết. 

 2. Đề xuất: 

Từ thực trạng trên, các cơ quan thống nhất đề nghị UBND tỉnh: 

Phê duyệt chủ trương và giao Hội Nhà báo Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư, lập 

hồ sơ “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí 

và hội viên”, với các nội dung cơ bản như sau: 

a) Mục tiêu:  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành 

của Hội nhà báo góp phần nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của Hội. 

- Quản lý, lưu trữ và cung cấp và trao đổi thông tin, phổ biến văn bản, thủ 

tục hành chính liên quan đến lĩnh vực báo chí cho các tổ chức, cá nhân. 

- Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin về hoạt động của Hội viên Hội 

Nhà báo tỉnh. 

b) Hình thức, nội dung, địa điểm đầu tư:  

- Hình thức đầu tư: Nâng cấp. 

- Nội dung đầu tư: 

(i) Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh với các chức 

năng, tính năng phù hợp theo quy định của Luật CNTT, Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 và 

Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

(ii) Nâng cấp CSDL về báo điện tử và bài viết, sự kiện liên quan đến tỉnh 

Hà Tĩnh trên mạng Internet; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin hội viên Hội 

Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh; 

(iii) Đầu tư, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý Cổng 

thông tin điện tử và CSDL về báo chí và hội viên.  

- Địa điểm đầu tư: Trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh. 

c) Tổng mức và nguồn vốn:  

- Tổng mức đầu tư, dự kiến: Không quá 900.000.000 đồng (chín trăm 

triệu đồng).  

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp, nguồn tiết kiệm chi). 

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020. 

e) Chủ đầu tư: Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh (trực tiếp quản lý dự án). 
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  (Có Biên bản làm việc, dự thảo Quyết định kèm theo).  

 Kính trình và đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

  

 

 
Bùi Đắc Thế 
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