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BÁO CÁO 

Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm  

190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) 

 

Thực hiện Công văn số 06/HĐTĐKT ngày 12/11/2021 của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991-

9/2021), Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả như sau: 

I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt thi đua 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành 

lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021), Sở Thông tin và 

Truyền thông đã triển khai thực hiện, phát động đợt thi đua đến toàn thể các 

phòng, đơn vị, CBCCVC thuộc Sở; chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền trên 

địa bàn tỉnh. Sở đã ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch 485/KH-STTTT ngày 

06/5/2021 về tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái 

lập tỉnh Hà Tĩnh; lập dự toán trình UBND tỉnh (trình qua Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) dự toán kinh phí một số hoạt động tuyên truyền, đặt hàng các phóng 

sự tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh phát sóng trên kênh 

VTV, đặt hàng các bài viết tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của tỉnh Hà 

Tĩnh trên các cơ quan báo chí Trung ương… 

Chỉ đạo Viễn thông Hà Tĩnh sẵn sàng các điều kiện đảm bảo, phối hợp Đài 

PTTH tỉnh, các cơ quan liên quan tổ chức tốt đường truyền cáp quang phục vụ 

Cầu Truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập, 

30 năm tái lập tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, hệ 

thống thông tin cơ sở tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập 

(1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021) theo Kế hoạch của Sở và 

định hướng tại Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức 

biên soạn 01 nội dung tuyên truyền về quá trình thành lập, xây dựng, đấu tranh 

và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong 190 năm qua (1831-2021) gửi phát trên 

hệ thống truyền thanh cơ sở. Sở đã tăng cường tổ chức rà soát, xử lý kịp thời 

các thông tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội (từ tháng 1/2021 đến tháng 

11/2021,làm việc và xử phạt 03 điểm cung cấp dịch vụ Internet; 02 trang thông 



2 

 

 

tin điện tử quảng cáo không có giấy phép và 45 đối tượng có hành vi đăng tải, 

chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng với tổng số tiền là 247,7 triệu 

đồng. Đến nay chưa phát hiện thông tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội 

xuyên tạc về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh.  

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp 

chí Thông tin - Tư tưởng, các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn hoạt động 

trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và đăng phát hơn 600 bản tin, phóng sự tuyên 

truyền. Với nhiều phóng sự, bàn viết có chất lượng tốt, hình ảnh đẹp, phản ánh 

đầy đủ, sâu sắc về quá trình thành lập, xây dựng, đấu tranh và phát triển của 

tỉnh Hà Tĩnh trong 190 năm qua, đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh; các giá 

trí truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của con người Hà Tĩnh trong 

công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

cấp huyện đã chủ động xây dựng các chương trình tuyên truyền về các hoạt 

động kỷ niệm phù hợp với từng địa phương. Hệ thống truyền thanh cơ sở của 

216/216 xã đã thực hiện tuyên truyền với hơn 1500 lượt phát thanh tuyên truyền. 

2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

2.2.1. Công tác đảm bảo hoạt động Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII và Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 

Phối hợp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động truyền thông trước, 

trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham mưu ban hành Kế 

hoạch tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026. Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu tuyên 

truyền cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức tuyên truyền 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan nhà 

nước; hệ thống truyền thanh cơ sở; rà soát, theo dõi thông tin trên báo chí, mạng 

xã hội; tổ chức thanh kiểm tra hoạt động xuất bản, in, phát hành... 

2.2.2. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Sở đã tích cực cùng với các ngành, các cấp trong thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Chỉ đạo tỉnh 

về phòng, chống dịch COVID-19, một số kết quả cụ thể: Thực hiện tốt công tác 

thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn. Đảm 

bảo thông tin liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống 

COVID-19. Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động 

trong thời gian phong tỏa, giãn cách; phương án đi lại, ứng cứu thông tin qua các 

chốt phong tỏa, cơ sở cách ly. Thực hiện kết nối hệ thống Camera giám sát tại các 

cơ sở cách ly vào hệ thống Camera toàn quốc. Tham mưu triển khai ứng dụng hệ 

thống Robot call trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Viettel chuẩn bị hệ thống, cấp tài 

khoản phần mềm họp trực tuyến, sẵn sàng các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Triển 

khai xây dựng hệ thống bản đồ dịch tễ trên mạng interrnet (Covid map), xây dựng 

hướng dẫn sử dụng. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền 

https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/44DBEA85F2B0C788472586C300320674?OpenDocument
https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/44DBEA85F2B0C788472586C300320674?OpenDocument
https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/44DBEA85F2B0C788472586C300320674?OpenDocument
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về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ phát hiện, truy vết phòng, 

chống COVID-19; đồng thời tiếp tục có văn bản đề nghị các ngành, địa phương 

chỉ đạo cài đặt trong cán bộ, công nhân viên và người lao động. Phối hợp với Cục 

Tin học hóa hỗ trợ truy vết các trường hợp F trên địa bàn; Triển khai hỗ trợ quản 

lý, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong doanh nghiệp trên địa bàn. 

2.2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN các lĩnh vực ngành 

a) Quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản, In, Phát hành, Thông tin 

đối ngoại, Thông tin cơ sở 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, 

cụ thể: Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đặc biệt tập trung vào 

hoạt động Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 

30 năm tái lập tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và các dự án 

trọng điểm trên địa bàn và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ 

đạo các cơ quan báo chí, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành 

phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên 

truyền thường xuyên.  

Đã thực hiện việc tăng cường công tác quản lý để báo chí đồng hành phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thông tin, báo chí đúng định 

hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Sở. Công tác tổ chức điểm 

báo, thông tin phản ánh trái chiều trên mạng xã hội hàng ngày được duy trì, qua 

đó theo dõi và nhắc nhở kịp thời một số phóng viên, cộng tác viên có bài viết 

trái chiều trên trang mạng xã hội, trên báo. Đồng thời thông tin, tuyên truyền, xử 

lý vấn đề báo chí phản ánh và chỉ đạo các đơn vị địa phương phản hồi thông tin 

báo nêu. Đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thông tin, báo 

chí. Tổ chức Cuộc thi “Báo chí viết về gương “người tốt, việc tốt”, “điển hình 

tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2021. 

Công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả 

trong việc thông tin chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước; Chỉ 

đạo, hướng dẫn các địa phương sáp nhập triển khai khắc phục hệ thống đài 

truyền thanh cơ sở; hệ thống Cụm thông tin đối ngoại Vũng Áng và Cầu Treo. 

Hệ thống truyền thanh cơ sở ngày càng phát huy vai trò khi cung cấp kịp thời, 

đầy đủ các thông tin đến tận thôn, xóm, khu dân cư. 

b) Quản lý nhà nước về BCVT, Internet và tần số Vô tuyến điện 

Đảm bảo Thông tin liên lạc thông suốt phục vụ PCTT&TKCN và trong 

dịp Tết Nguyên đán, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và các lễ hội, sự kiện 

lớn trên địa bàn tỉnh năm 2021. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông gửi tin 

nhắn đến tất cả thuê bao điện thoại thuộc quản lý của các nhà mạng trên địa bàn 

theo yêu cầu của UBND tỉnh. Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo thông 

tin liên lạc (TTLL) trong phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 
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2021; Phương án đảm bảo Thông tin Tuyên truyền trong phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đảm bảo TTLL trong suốt mùa mưa, bão 2021. 

Duy trì hoạt động các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định; đảm bảo chất lượng 

Internet (cố định, di động) trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, khảo sát và kịp thời triển 

khai xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc tại các khu vực dân cư chưa có hoặc sóng 

di động yếu trên địa bàn
1
; Kiểm tra hoạt động đăng ký, lưu giữ thuê bao di động trả 

trước, giá cước dịch vụ viễn thông; hoạt động của các trạm BTS trên địa bàn; việc 

thực hiện quy định chuyển mạng giữ nguyên số; việc triển khai Cột đa năng thân 

thiện môi trường kết hợp chiếu sáng, tuyên truyền và viễn thông trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh.  

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 

26/12/2016 về việc Ban hành Quy định sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông 

và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trình UBND 

tỉnh Triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng chuyên dùng cấp II cho 

297 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 02/02/2021 triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ 

thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, theo đó đã được cấp phát địa chỉ IPv6, địa chỉ IPv4 

và số hiệu mạng độc lập ASN từ Bộ Thông tin và Truyền thông và hiện đang tiến 

hành Quy hoạch và phân hoạch khối địa chỉ IPv6 sử dụng cho đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính hiệu quả và dự phòng cho Chính quyền điện tử và 

phát triển đô thị thông minh sau này. Chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử 

tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông. 

Tiếp tục triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích; Đã hoàn thành việc thí điểm nhân viên Bưu điện thay công chức tại Bộ 

phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nhiệm vụ trực, hướng dẫn, tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với Bộ TTHC các đơn vị thí điểm cho 8 

địa phương cấp huyện, 9 đơn vị cấp Sở giai đoạn I và giai đoạn II Đề án. 

c) Thực hiện quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin, Điện tử  

Tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 

tỉnh, cụ thể: xây dựng kế hoạch hoạt động; tham mưu chỉ đạo, tổ chức hướng 

dẫn, thực hiện các nội dung về chuyển đổi số, minh bạch thông tin hoạt động 

của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn 

thông tin mạng, triển khai Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh (IOC) 

của tỉnh; xây dựng Bộ Chỉ số Chuyển đổi số các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh; chuyển đổi số trong thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt 

chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”; thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

                                           
(

1
) Triển khai đầu tư xây dựng 18 Trạm BTS cụ thể: Viettel 13, Mobifone 2, VNPT 3. 
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triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh
2
;  

Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Xây dựng Kiến trúc chính 

quyền điện tử cấp tỉnh phiên bản 2.0 theo Khung kiến trúc quốc gia phiên bản 

2.0; triển khai Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP), 

từng bước liên thông đồng bộ các cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương toàn 

tỉnh, liên thông đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia.  

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, 

điều hành; xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021. Tổ chức theo dõi, đánh giá 

việc công khai minh bạch hoạt động của CQNN trên Cổng thông tin điện tử theo 

Quyết định 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện các giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, khai thác dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xây dựng mã định danh của 

các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Triển khai các nền tảng dùng chung, cơ 

sở hạ tầng số bảo đảm điều kiện phát triển Chính phủ số, đô thị thông minh và 

kinh tế số; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng trong toàn tỉnh.  

Việc điều hành, tác nghiệp trực tuyến trên địa bàn tỉnh được duy trì đồng 

bộ. Các hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành tác nghiệp, ý kiến chỉ đạo, gửi nhận 

văn bản, tác nghiệp nội bộ, chữ ký số được ứng dụng thường xuyên từ cấp tỉnh 

đến cấp xã, đặc biệt là trong giai đoạn ứng phó với dịch COVID-19. 100% cơ 

quan nhà nước có hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

d) Hoạt động sự nghiệp ngành 

Hoạt động Cổng TTĐT của tỉnh và các chuyên mục trên Cổng ngày được 

phát huy; mở thêm các chuyên mục trên cổng: Cập nhật thông tin COVID-19; 

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hội sách trực tuyến chào mừng ngày sách 

Việt Nam... Thiết lập Fanpage Cổng Thông tin Hà Tĩnh trên mạng xã hội 

Facebook
3
. Tổ chức quản trị kỹ thuật máy chủ của Cổng; đảm bảo an toàn an 

ninh thông tin, bảo đảm Cổng hoạt động thông suốt 24/24 giờ.   

Duy trì hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh; hỗ trợ chương trình 

OCOP tỉnh xây dựng các gian hàng nông nghiệp nông thôn tiêu biểu trên Sàn. 

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm; xây dựng mới gian hàng và 

sản phẩm mới trên sàn; Tổ chức thành công ngày Sách trực tuyến trên sàn thu 

hút đông đảo độc giả và khách hàng tham gia truy cập góp phần lan tỏa văn hóa 

đọc trong cộng đồng.  

                                           
(

2
) Ban hành Kế hoạch số 10/KH-BCĐCQĐT ngày 18/02/2021 về Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh năm 2021; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/3/2021 về triển khai thí điểm Hệ 

thống Giám sát và Điều hành đô thị thông minh (IOC);  

(
3
) Fanpage Cổng đã đạt 23 ngàn người theo dõi, cập nhật hàng ngày gần 20 tin bài; lượng tương tác tin bài đạt 

trên 28 ngàn lượt tương tác/tháng. 
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Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho các đơn vị; Triển khai cài đặt, cấu 

hình phần mềm, thiết bị ATTT và rà quét lỗ hổng bảo mật Cổng thông tin điện 

tử cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

3. Kết quả thực hiện các công trình, phần việc: Có Phụ lục kèm theo. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một số nhiệm vụ sự nghiệp 

lĩnh vực thông tin và truyền thông chưa đảm bảo tiến độ thực hiện so với kế 

hoạch đề ra, đặc biệt là việc tổ chức các Hội thảo, Hội nghị, các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn trên các lĩnh vực quản lý của ngành; ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công 

nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (do liên quan 

đến các nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam); ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực thuộc 

ngành. 

 2.  Công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các địa phương về tăng 

cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã có nhiều chuyển biến tích cực so với 

năm 2020, nhưng tỷ lệ hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện 

qua dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa cao. Một số chuyên mục thông tin trên 

cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cần được chú trọng cập nhật, công 

khai nhằm nâng cao các chỉ số PCI, PAPI Index, PAR Index nhưng nhiều đơn vị 

chưa thực hiện như: Thông tin về Dự án - Đấu thầu - mua sắm công, Thông tin 

về dự toán ngân sách nhà nước, Góp ý dự thảo Văn bản, Thông tin về Công tác 

tổ chức - cán bộ; Thông tin về Quy hoạch, sử dụng Đất; Thông tin về thuế, phí; 

Thông tin về các loại Quỹ tại các huyện… 

 3. Việc theo dõi, kiểm soát thông tin trên môi trường mạng còn gặp nhiều 

khó khăn do mạng lưới theo dõi còn mỏng, chủ yếu thực hiện thủ công, chưa có 

công cụ đảm bảo, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác theo dõi, kiểm soát 

thông tin trên môi trường mạng như yêu cầu thực tiễn hiện nay. 

4. Trong công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 

năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021), Sở 

Thông tin và Truyền thông đã có dự toán kinh phí tuyên truyền gửi Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (tại Văn bản số 487/STTTT-

TTBCXB ngày 06/5/2021), tuy nhiên đến nay, kinh phí tuyên truyền các hoạt 

động kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh vẫn chưa được bố trí, nên 

một số hoạt động tuyên truyền chưa triển khai thực hiện được. 

III. KIẾN NGHI, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

sớm bố trí kinh phí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập 

(1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021) theo đề xuất của Sở 

Thông tin và Truyền thông, để kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền 

trong thời gian tới. 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 190 

năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) của Sở 

Thông tin và Truyền thông./.  

 
  

Nơi nhận: 
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT, VP2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Đậu Tùng Lâm 
 



Phụ lục 

CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC CHÀO MỪNG  

KỶ NIỆM 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH (1831 - 2021), 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH (9/1991 - 9/2021) 
(Kèm theo Báo cáo số              /BC-STTTT ngày 30/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Đơn vị đăng ký Tên công trình (phần việc) 
Tổng vốn đầu tư 

(Tr.đồng) 

Thời gian thực hiện 
Tiến độ hoàn 

thành (%) Ngày khởi 

công 

Ngày hoàn 

thành 

1 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Cuộc thi “Báo chí viết về gương người 

tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua yêu nước và xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2021 

 Tháng 3/2021 Tháng 6/2021 
Hoàn thành 

100% 

2 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Xây dựng trạm BTS Dốc Miếu - Hồ Kẻ 

Gỗ, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo thông tin 

liên lạc trong phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn 

1.600 Tháng 6/2021 15/8/2021 
Hoàn thành 

100% 
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