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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:             /TB-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi hội ý Ban Lãnh đạo Sở 

về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới 

 
 

Ngày 23/03/2020, Ban Lãnh đạo Sở tổ chức Hội ý triển khai một số nhiệm 

vụ trọng tâm sắp tới. Sau khi nghe ý kiến đánh giá, thảo luận của các đồng chí 

trong Ban Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc tập trung 

cao độ, thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

- CBCCVC và người lao động trong cơ quan quán triệt, thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và 

hướng dẫn của ngành Y tế. Đặc biệt là về tổ chức, tham gia các hoạt động tại 

đám cưới, đám tang và lễ hỏi; khai báo y tế... 

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ 

của Sở: Lãnh đạo Sở tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, gợi mở ý tưởng 

trên các lĩnh vực được giao. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động, 

sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở và 

thực hiện các nhiệm vụ của phòng, đơn vị. 

- Các phòng chuyên môn, Văn phòng Sở và Trung tâm CNTT-TT rà soát 

các nhiệm vụ trong tháng 3 và quý I/2020 để đôn đốc, thực hiện đảm bảo kế 

hoạch, tiến độ. Trong đó, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm theo Thông báo 

số 186/TB-BTTTT ngày 20/12/2019 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngày 11/12/2019. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý báo chí – xuất bản; tăng cường kiểm soát, 

xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong việc thông tin về tình hình dịch 

bệnh Covid-19 và Đại hội Đảng các cấp. 

- Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Sở; phát động và tổ chức các 

phong trào, hoạt động thiết thực, phù hợp hướng tới Đại hội. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:  

2.1. Văn phòng Sở: 

- Rà soát các nhiệm vụ của Sở theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ 

TT&TT, của Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các tồn tại hạn chế của ngành, của Sở 

năm 2019. Đôn đốc các phòng triển khai các giải pháp khắc phục và tổng hợp, 

báo cáo kết quả tại cuộc giao ban cơ quan tháng 4/2020. 
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- Quát triệt, phổ biến cho toàn thể CCVC Sở chấp hành, thực hiện nghiêm 

các quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch Covid-19; đặc biệt là việc tổ 

chức, tham gia đám cưới, đám tang, lễ hội; việc đi đến các tỉnh khác, tiếp xúc 

đối với người đi từ tỉnh khác về... 

- Thực hiện đúng quy định về tiếp đón các tổ chức, cá nhân ngoại tỉnh đến 

làm việc, tiếp xúc với CBCC tại Sở. Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh thực hiện việc phun hóa chất phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị trước 

25/3/2020. Theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung 

tâm CNTT-TT. 

- Chấn chỉnh hoạt động bảo vệ theo đúng Nội quy bảo vệ cơ quan; thực 

hiện nghiêm việc theo dõi, nhắc nhở, đề nghị khách đeo khẩu trang, rửa tay 

trước khi vào giao dịch, làm việc tại cơ quan trong thời điểm dịch Covid-19; 

trang bị đồ bảo hộ cho bảo vệ... 

2.2. Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu văn bản về tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền 

dịch bệnh Covid-19, như: tạo banner, chạy chữ, video tuyên truyền trên giao 

diện chính các Website, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong  tỉnh; hình hiệu, nhạc hiệu trên các kênh phát thanh, truyền 

hình, hệ thống truyền thanh cơ sở và nhạc chuông, nhạc chờ trên điện thoại di 

động... (hoàn thành trước 25/3/2020).  

- Tham mưu Công văn đề nghị Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc sửa chữa, 

bảo trì, đưa hệ thống Cụm thông tin đối ngoại Vũng Áng và Cụm thông tin đối 

ngoại Cầu Treo hoạt động trở lại (hoàn thành trước 27/3/2020). 

- Phối hợp rà soát thực trạng hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở để 

chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; phát huy vai trò, hiệu quả 

của loại hình thông tin tuyên truyền này trong công tác phòng chống dịch bệnh 

và các nhiệm vụ chính trị tại sơ sở (hoàn thành trong tháng 3/2020). Tổng hợp 

đề xuất của các địa phương để tham mưu phương án nâng cấp, sửa chữa các 

hạng mục, thiết bị hư hỏng, thiếu đồng bộ... (hoàn thành trước 15/4/2020). 

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức rà soát, cập nhật danh sách 

VPĐD-PVTT và cộng tác viên của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn 

tỉnh; đặc biệt là các cơ quan báo, tạp chí đã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình, 

sắp xếp lại có VPĐD-PVTT trên địa bàn Hà Tĩnh (hoàn thành trong tháng 

3/2020). Lập danh sách VPĐD-PVTT; tham mưu phương án siết chặt công tác 

QLNN về báo chí đảm bảo đúng pháp luật và Quy hoạch báo chí toàn quốc 

(hoàn thành trong tháng 4/2020). 

 2.3. Thư ký Cổng Thông tin điện tử; Phòng Bưu chính viễn thông:  

 - Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng TT- BC-XB xây dựng 

Quy trình xuất bản; phối hợp với Trung tâm CTTT xây dựng Quy trình quản trị; 

đề xuất bổ sung thêm các chức năng, tiện ích trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh (hoàn thành trong tháng 3/2020). 
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  - Chuẩn bị nội dung các phương án chỉ đạo các nhà mạng thực hiện việc 

nhắn tin về phòng chống dịch bệnh theo kịch bản các cấp độ về công tác thông 

tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở để các tổ chức, 

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

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- CBCCVC Sở; 

- Lưu: VT, VP2. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 
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