
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /BC-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày          tháng        năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 1969/SKHĐT-THQH ngày 06/9/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 9 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 

IV năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 

(Có biểu tổng hợp gửi kèm) 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

a) Ưu điểm 

- Tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Sở tích cực tham mưu với 

UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các TTHC 

lĩnh vực thông tin và truyền thông.  

- 100% các TTHC được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Cổng Thông tin điện 

tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.  

- Thực hiện số hóa các văn bản giấy chưa ở dạng số để lưu trữ quản lý trên 

hệ thống máy tính, phục vụ cho việc lưu trữ, tra cứu nhanh chóng, thuận tiện. 

b) Tồn tại 

- Tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng, có 

nơi bị giảm sút. 

- Ứng dụng CNTT tại một số cơ quan chưa thường xuyên. 

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử còn thấp; hồ sơ trực tuyến chủ yếu do cán bộ một cửa trực tiếp 

hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nhập vào hệ thống khi mang hồ sơ giấy 
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đến nộp; một số cơ quan chưa tích hợp tài khoản ngân hàng để thực hiện thanh 

toán trực tuyến. 

- Tỷ lệ hồ sơ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích rất thấp. 

c) Nguyên nhân 

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, 

kinh doanh của một số doanh nghiệp. 

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm và chưa coi trọng việc 

ứng dụng CNTT. Vì vậy, công tác chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt. 

- Mặt bằng ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp không đồng đều 

nên sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn rất hạn chế.  

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

a) Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin 

- Tiếp tục phối hợp triển khai LGSP; triển khai đảm bảo an toàn thông tin 

theo mô hình 04 lớp. 

- Tham mưu với UBND tỉnh: Công văn về việc đề xuất bài toán lớn cần 

giải quyết để thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Hà Nam; Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu "Xây dựng Đề án về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030"; kết quả Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022; Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội 

nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Hà 

Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng 

tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam năm 2022; kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi 

số tỉnh Hà Nam năm 2022; kế hoạch  triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia với 

bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy 

phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển 

chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; kế hoạch triển khai 

Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi 

trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Nam; thành lập tổ 

công tác thực hiện Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025 giữa UBND 

tỉnh Hà Nam và Công ty Cổ phần FPT; Quyết định phê duyệt Đề án về Chuyển 

đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy chế quản lý, 

sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà 

nước tỉnh Hà Nam; kế hoạch triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển và sử dụng 

Nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hà 
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Nam; kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, 

dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Quyết định giao chỉ 

tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích năm 2022 cho 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Ban hành các Quyết định: thành lập Hội đồng thẩm định phương án, giải 

pháp kỹ thuật, công nghệ và tham gia góp ý kiến dự toán Kế hoạch thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin: Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều 

hành thông minh tỉnh Hà Nam; Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

xây dựng Đề án về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; kiểm tra hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; phê duyệt 

dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ lập Kế 

hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin “Cổng dịch vụ công và hệ thống thông 

tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam”; phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: 

Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Cổng dịch vụ công và hệ 

thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam; phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn 

thực hiện gói thầu: Giám sát triển khai thuộc Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin "Phần mềm nền tảng phục vụ hoạt động của Trung tâm Điều hành 

thông minh tỉnh Hà Nam". 

- Ban hành các báo cáo: Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới đối với tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông) và tiêu chí xây 

dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân và xã Mộc 

Nam, thị xã Duy Tiên năm 2021; Tổng hợp sản lượng, doanh thu bưu chính trên 

địa bàn tỉnh quý IV năm 2021; Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Kết 

quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tham gia góp ý kiến 

dự toán Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm nền tảng phục vụ 

hoạt động của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam; tổng hợp sản 

lượng, doanh thu bưu chính trên địa bàn tỉnh quý I năm 2022; Tình hình thực 

hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế xã hội; Kết quả Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam và phương hướng, 

nhiệm vụ thời gian tới; Báo cáo kết quả thí điểm triển khai Tổ công nghệ số 

cộng đồng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

- Ban hành các công văn: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin 

mạng trong kỳ nghỉ Tết năm 2022; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cá 

nhân trên mạng tỉnh Hà Nam; làm thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện; chấp thuận vị trí phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

thụ động (Viettel Hà Nam); thực hiện chỉnh trang, bó gọn mạng cáp treo viễn 
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thông, truyền hình năm 2022; ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ 

hổng bảo mật trên Apache Log4j và Apache HTTP; lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng 

cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2022;  bảo 

đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; chuyển đổi 

phương thức hoạt động của đài truyền thanh không dây đang hoạt động trong 

băng tần 87-108 MHz; thực hiện tích hợp chữ ký số Viettel-CA, VNPT 

SmartCA lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà 

Nam; chấp thuận vị trí phù hợp với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động (Mobifone); báo cáo kết quả triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính; lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm 

Microsoft công bố tháng 4/2022;  tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng 

trong dịp Lễ 30/4 và 01/5;  đôn đốc triển khai thực hiện việc thành lập các Tổ 

công nghệ số cộng đồng; triển khai xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã 

nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới, 

huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025; kiểm soát 

tần số trong thời gian diễn ra các trận thi đáu nội dung Futsal trong chương trình 

SEA games 31 tổ chức tại Hà Nam; tham gia Tổ công tác thực hiện Thỏa thuận 

hợp tác với Công ty Cổ phần FPT về chuyển đổi số; chuyển đổi IPv6 cho Cổng 

thông tin điện tử và Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh Hà Nam;  kết nối Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh Hà Nam với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp… 

b) Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu với UBND tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp 

luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam; Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên 

thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm 

theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam; đề xuất điều chỉnh thời gian ban hành Nghị quyết tại kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; phê duyệt Kế hoạch 

Quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Xuất bản trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Ban hành các Kế hoạch: Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030; công tác thông tin đối ngoại năm 2022; 

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2022; Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Tuyên truyền 
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thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, 

khoáng sản giai đoạn 2021-2025; Truyền thông về Chương trình "Mỗi xã một 

sản phẩm OCOP" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025; Truyền thông phòng, 

chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022 - 2030; Rà soát các 

Trang Thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Ban hành các báo cáo: Công tác quản lý nhà nước về hoạt động in năm 

2021; Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 

năm 2021; Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Kết quả 

thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước 

Thế giới năm 2022;  kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/6/2017 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với 

công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Đánh giá kết quả 

05 năm thực hiện Luật Báo chí năm 2016;  tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 

20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình 

mới; Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo 

chí; hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam; Đánh giá kết quả 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; Đánh giá kết quả 

thực hiện Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ 

nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; tổng kết việc thực hiện Quyết định 

số 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư về "Quy chế bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí"; Tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã 

hội giai đoạn 2012 - 2020; Kết quả tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kết quả tổ chức 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kết 

quả tuyên truyền về tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày 

Sở hữu trí tuệ thế giới; kết quả tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

năm 2022; Kết quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam" 06 tháng đầu năm 2022;  kết quả Tháng hành động vì môi 

trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 

năm 2022; Kết quả tuyên truyền thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm môi 

trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía 

Tây sông Đáy và sông Nhuệ; Sơ kết công tác quản lý nhà nước về hoạt động in 

6 tháng đầu năm 2022; Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát 

hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm 2022. 

- Ban hành các công văn chỉ đạo thông tin tuyên truyền: Thực hiện ứng 

dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh 
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tế - xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai Đề án xác 

định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; công tác quản lý và 

bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021; "Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên hệ thống thông tin cơ sở; kỷ niệm 120 năm Ngày 

sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc; Kế hoạch số 3/KH-TBTT ngày 21/01/2022 

của Tiểu ban Truyền thông, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 - 2026; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 

Tô Hiệu; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương; 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 trên hệ thống thông tin cơ sở; triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa 

bàn tỉnh; tuyên truyền về nhân quyền; thực hiện công tác thi hành án hình sự và 

tái hòa nhập cộng đồng; triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2022 trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu SEA 

Games 31; sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng; kỷ niệm 

75 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2022); sử dụng nền tảng số 

quốc gia về sàn thương mại điện tử và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kỷ 

niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022);  kỷ 

niệm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông… 

- Rà soát thông tin xấu độc trên các mạng xã hội. 

- Thẩm định cấp giấy phép cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Quản lý, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm cấp phép. 

c) Lĩnh vực Thanh tra 

Sở đã tổ chức 02 cuộc thanh tra, 04 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đối với 42 lượt 

tổ chức, cá nhân và 05 lượt phối hợp xử lý vi phạm, cụ thể: 

Tiến hành 01 cuộc thanh tra lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm đối với 

11 tổ chức.  

Tiến hành 01 cuộc kiểm tra về quản lý thông tin thuê bao di động đối với 

04 doanh nghiệp.  

01 cuộc kiểm tra về hoạt động bưu chính đối với 09 đơn vị bưu chính 

chuyển phát trên địa bàn. 

01 cuộc kiểm tra các đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 07 đơn vị 

trên địa bàn. 

01 cuộc kiểm tra hoạt động báo chí đối với 07 đơn vị trên địa bàn tỉnh . 
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01 cuộc thanh tra việc kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công 

cộng.  

Sở phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam, Công an xã 

Thanh Phong, huyện Thanh Liêm về việc rà soát thông tin sai sự thật, xấu độc 

qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử, phát hiện 04 cá nhân là chủ tài khoản 

facebook: “ Đ. T ”, “V.H.A”,  “V.T.B” và “D.M. (Karmel)” đăng tải Video clip 

về vụ việc đánh nhau với nhiều cảnh bạo lực, đã gây hoang mang, kích động bạo 

lực,  đã đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng, 

đăng thông tin không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ 

chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, các hành vi trên đều vi phạm quy định tại 

Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Xử phạt vi phạm 

hành chính 02 cá nhân theo Điểm a, 02 cá nhân theo Điểm d Khoản 1 Điều 101 

Mục 3 Chương V Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 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, tổng số tiền xử phạt  

04 cá nhân là 20.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu các chủ tài khoản gỡ bỏ thông 

tin đã đăng sai. 

 - Phối hợp xử lý vi phạm quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 

03 đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện. Nhắc nhở 02 đơn vị, xử phạt vi phạm 

hành chính hình thức phạt tiền 01 đơn vị, số tiền là 2.000.000 đồng. 

 - Số lượt tổ chức, cá nhân vi phạm: 04 cá nhân, 01 tổ chức. 

 - Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành: 05 quyết định. 

 - Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 22.000.000 đồng.  

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông không có công dân trực 

tiếp đến, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng, duy trì và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về 

phòng, chống tham nhũng nên trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền 

thông chưa phát hiện ra vụ việc tham nhũng nào, sở không có cá nhân, đơn vị 

nào sai phạm.  

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của sở đã thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục, theo Luật, Nghị định của Chính phủ và văn bản 

hướng dẫn thi hành. Thực hiện đúng theo kế hoạch thanh tra hàng năm đã được 

phê duyệt, chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng luôn đảm bảo quy định và tiến độ. 

d) Một số nhiệm vụ khác  
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- Ban hành Quyết định: Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan; Ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền 

thông Hà Nam; quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; giao dự toán năm 2022. 

- Ban hành các Kế hoạch: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2022; xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 

2022; kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2022; tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022; Công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022; đảm bảo an 

ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Triển khai thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022. 

- Ban hành các báo cáo: Công tác đấu thầu năm 2021;  tình hình trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển 

khai nhiệm vụ năm 2022; tổng hợp nợ XDCB đến 31/12/2021; Tình hình thực 

hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Kết quả thực hiện vị trí 

việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2021; kết quả thực hiện cơ chế tự chủ; Sơ kết 05 năm và biểu dương, 

khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022; Kết quả thực hiện Đề án tăng 

cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 

2016 - 2020; Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, 

viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025; Sơ kết 05 

năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của 

Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, 

chữa cháy. 

- Hỗ trợ quản trị Cổng Thông tin điện tử cho các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; quản trị, vận hành các máy chủ tại Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu chạy hệ thống thư điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm 

bảo an toàn, an ninh cho hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

- Tập huấn một số giải pháp dự phòng, chống tấn công mạng cho Đội Ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng. 

- Tập huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ quản trị mạng 

các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam đợt 1 năm 2022. 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2022 

1. Nhiệm vụ chủ yếu 

a) Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin 

- Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Trục liên thông LGSP. 

- Đầu tư trang thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. 

- Triển khai thuê dịch vụ phần mềm nền tảng, hạ tầng ảo hoá phục vụ hoạt 

động của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam. 

- Triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp (SOC). 

- Triển khai số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực 

và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%. 

- Kế hoạch Ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023. 

- Đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022. 

- Kiểm tra ứng dụng CNTT. 

b) Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tập huấn công tác thông tin cơ sở. 

- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. 

- Tham mưu với UBND tỉnh: Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh 

Hà Nam năm 2023. 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và trả lời câu hỏi 

trên Chuyên mục Hỏi - Đáp năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho 

báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 

2022. 

- Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2022. 

- Báo cáo kết quả tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2022. 

c) Lĩnh vực thanh tra 

- Chủ động, bám sát thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác. 

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ. 

- Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; Báo cáo công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả. 
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- Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng, 

tiếp dân, giải quyết đơn thư.  

- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan về thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. 

- Kiểm tra lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. 

- Kiểm tra lĩnh vực Internet. 

d) Một số nhiệm vụ khác  

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Báo cáo cải cách hành chính năm 2022. 

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. 

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022. 

- Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. 

- Báo cáo kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. 

- Hỗ trợ quản trị Cổng Thông tin điện tử cho các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; quản trị, vận hành các máy chủ tại Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu chạy hệ thống thư điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm 

bảo an toàn, an ninh cho hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

- Hỗ trợ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố về ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

- Quản trị, vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. 

- Quản lý, duy trì đảm bảo an toàn hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

- Giám sát và xử lý sự cố kỹ thuật tại trạm kiểm soát tần số cố định tại Hà Nam. 

- Kiểm tra và xử lý các lỗ hổng bảo mật; cài đặt và cấu hình tường lửa để 

hạn chế các tấn công DDOS tại Trung tâm tích hợp dữ liệu. Bảo dưỡng, sửa 

chữa và quy hoạch lại các thiết bị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

2. Giải pháp 

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp 

đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh.  

- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và 
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Truyền thông và các bộ có liên quan để được hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ.  

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước đến mọi người dân; vận động 

nhân dân tham gia quản lý bảo vệ an toàn an ninh các công trình bưu chính, viễn 

thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh cho các 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khai thác và cung cấp dịch vụ bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản nhằm 

đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. 

- Phát huy tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, sự kiểm tra 

giám sát của lãnh đạo sở trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế 

hoạch công tác của cơ quan. 

- Tiếp tục phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua 

hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy; 

- Bộ TT&TT;  

- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT (để tổng hợp); 

- Sở Nội vụ (để tổng hợp); 

- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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