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THÔNG BÁO 

Kết luận của Ban Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả  

công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022 

 

Ngày 05/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đánh giá 

kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022. Thành phần tham 

dự: Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng và toàn thể CBCCVC và người 

lao động thuộc Sở; Ban Giám đốc Trung tâm CNTT&TT. Sau khi nghe báo cáo 

kết quả hoạt động của Sở và ý kiến thảo luận của các phòng, Trung tâm 

CNTT&TT. Trên cơ sở kết quả triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 8/2022 và kế 

hoạch năm 2022, Ban Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị khắc phục các tồn 

tại, hạn chế đang gặp phải trong thời gian qua và tập trung thực hiện tốt những 

nội dung, cụ thể sau: 

1. Các phòng, Trung tâm CNTT và Truyền thông 

- Nghiêm túc chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công vụ, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ... Đặc biệt 

thực hiện nghiêm túc các quy chế của đơn vị và việc phối hợp công tác trong 

đơn vị. 

- Thực hiện nghiêm túc Quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng 

tháng đối với cán bộ, công chức, lao động thuộc Sở. Lãnh đạo các phòng chịu 

trách nhiệm việc triển khai thực hiện và tính chính xác của phiếu đánh giá. 

- Giao các đồng chí Lãnh đạo phòng chủ động rà soát các công việc của 

phòng, đơn vị để xử lý kịp thời các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ và 

yêu cầu công việc; tập trung khiển khai các nội dung công việc trong các tháng 

cuối năm 2022. 

- Các đồng chí Lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động trong việc làm 

việc với thư ký và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để giải trình, đẩy nhanh tiến 

độ các nội dung công việc của Sở đã trình. 

- Các phòng, đơn vị thực hiện việc rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch 

ngành năm 2022 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành, báo cáo Văn phòng Sở 

tổng hợp. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể 

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên và các nhiệm vụ đã đăng ký theo chương trình 

công tác năm 2022, đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trong 

thời gian tới cụ thể như sau: 

2.1. Văn phòng Sở  
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- Kiểm soát hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa 

công vụ của các phòng và toàn thể cán bộ. Hàng tháng, tổng hợp báo cáo Lãnh 

đạo Sở đối với các trường hợp vi phạm và công khai tại Hội nghị giao ban hàng 

tháng. Thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ, công chức, người lao động của 

Sở theo Quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, 

công chức, lao động Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá phần mềm báo cáo tháng; tham mưu bổ sung 

một số nội dung nh m đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện nay.  

- Dự thảo Quyết định sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Sở; xin ý kiến Ban 

Giám đốc và các phòng chuyên môn. 

- Báo cáo tình hình quản lý tài khoản tạm giữ quản lý tiền thu từ xử lý tài 

sản công. 

- Báo cáo tình hình chi ngân sách thuộc các lĩnh vực văn hoá-xã hội. 

- Xây dựng Kế hoạch Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

- Hướng dẫn Trung tâm CNTT tổ chức tuyển dụng Viên chức. 

2.2. Thanh tra Sở  

- Phối hợp triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động 

Thương mại điện tử trên địa bàn.. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước tại một số địa phương. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến GDPL tại huyện Nghi Xuân. 

- Chủ động phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý kịp 

thời các thông tin báo chí. 

- Tập trung thực hiện công tác thanh, kiểm tra lĩnh vực Thông tin truyền 

thông trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Triển khai tuyên truyền thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của TU, 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện công tác đánh giá hàng tháng các cơ quan báo chí trên địa bàn 

theo các tiêu chí đánh giá đã được ban hành. 

- Phối hợp với các Thanh tra Sở xử lý các thông tin trên mạng xã hội. 

- Phối hợp với Thị xã K   nh tổ chức tập huấn công tác phát ngôn, cung 

cấp thông tin cho báo chí. 

- Trình ban hành Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác 

quản lý báo chí. 

- Biên soạn tuyên truyền chuyển đổi số trên Cổng TTĐT tỉnh và ở cơ sở. 

- Rà soát hộ kinh doanh, điểm phát hành xuất bản phẩm trên đại bàn tỉnh. 

Rà soát hoạt động xuất bản, nộp lưu chiểu bản tin theo quy định. 
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- Triển khai hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí. 

- Thực hiện việc Nâng cấp CSDL Thông tin đối ngoại lên Cổng thông tin 

đối ngoại. 

2.4. Phòng Bưu chính - Viễn thông 

- Tổ chức Lễ khai trương trạm BTS Hương Quang. 

- Hoàn thành hạng mục Đường điện chiếu sáng do Sở đỡ đầu. 

- Kiểm tra đảm bảo TTLL trong PCTT&TKCN. 

- Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần trong kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. 

- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn 

thông trên địa bàn trong công tác chuyển đổi số 

- Quản lý các doanh nghiệp thuộc ngành Thông tin và Truyền thông trong 

việc xin các chủ trương, chính sách của UBND tỉnh. 

2.5. Phòng Công nghệ thông tin 

- Rà soát các tiêu chí đánh giá chuyển đổi số; tham mưu giao các Doanh 

nghiệp của ngành thực hiện một số nhiệm vụ. 

- Tập trung triển khai thực hiện LGSP. 

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2023; giao việc cụ thể cho các 

doanh nghiệp ngành Thông tin truyền thông triển khai thực hiện. 

- Tổ chức ký biên bản hợp tác giữa Sở Thông tin Truyền thông và Tỉnh 

đoàn. 

- Tham mưu Báo cáo công tác triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông 

minh trong 01 năm. 

- Tham mưu nội dung xây dựng Đề cương nhiệm vụ xây dựng đô thị thông 

minh thị xã K   nh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC, hiện đại hóa nền hành chính Quý 

III/2022. 

- Báo cáo một số nội dung về triển khai thí điểm Hệ thống Giám sát và 

Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. 

- Báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo KH số 43/KH-

UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 06. 

- Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ 

số tại tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tham mưu thực hiện Thông báo kết luận Phiên họp lần thứ ba của UBQG 

về chuyển đổi số ngày 08/8/2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh phân khai kinh phí QLNN CNTT năm 2022. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện ngày Chuyển đổi số 10/10. 
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- Hỗ trợ Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo 

Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp xã. 

2.6. Trung tâm CNTT và Truyền thông 

- Dự thảo đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Trung tâm. 

- Tham mưu công tác tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông. 

- Tập huấn phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cho chính 

quyền, người dân, BCH phòng, chống thiên tai cấp cơ sở. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian 

mạng năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Đào tạo Chuyển đổi số cho cán bộ CNTT chuyên trách cấp xã. 

- Xây dựng Đề cương và dự toán  Nâng cấp CSDL Thông tin đối ngoại lên 

Cổng thông tin đối ngoại  và nhiệm vụ  Triển khai Hệ thống phòng chống mã 

độc quản trị tập trung tại Tỉnh  theo Chỉ thị 14 của Chính phủ. 

- Xây dựng và triển khai các giải pháp tăng lượng theo dõi và tương tác 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

Văn phòng Sở thông báo ý kiến kết luận của Ban Giám đốc Sở để các tổ 

chức, đoàn thể, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở biết, tổ chức thực hiện. Trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông báo lại Văn 

phòng Sở tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc để điều chỉnh kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- CBCCVC Sở; 

- Lưu: VT, VP2. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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