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Hà Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11
Thực hiện Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND
tỉnh Hà Nam Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở
Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm (kết quả từ 15/9 14/10)
1. Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin
- Ban hành các công văn về việc: rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị
quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; đề nghị cấp phôi SIM
Mobile-CA; thẩm định kỹ thuật Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần
mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hà Nam; thẩm định Đề cương và dự
toán chi tiết “Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu về thi đua khen thưởng tỉnh Hà
Nam”; triển khai Chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020; dự thảo kế hoạch
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2021; đề nghị xử lý lỗi và bổ
sung, hiệu chỉnh phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT I-Office); rà
soát tốc độ gói cước cho các đối tượng thụ hưởng viễn thông công ích của
Viettel; xác nhận đã thực hiện kết nối hệ thống giám sát an toàn thông tin của
tỉnh Hà Nam với hệ thống giám sát an toàn thông tin quốc gia (NCSC); hoàn
thiện các chức năng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử;
Phát triển hạ tầng số cho chuyển đổi số, tạo tiền đề để từng bước hướng tới phát
triển kinh tế số; xác nhận đã thực hiện kết nối chia sẻ thông tin về mã độc của
tỉnh Hà Nam; tăng cường hiệu quả sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
tỉnh Hà Nam (LGSP); nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng
Zerologo; đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Dự án năng suất chất lượng; đề
nghị kết nối đường truyền Internet và hệ thống wifi phục vụ Đại hội Đảng; chấp
thuận vị trí phù hợp với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
(Mobifone); báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III năm 2020;
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đề nghị cấp chứng thư số; làm hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến
điện.
- Ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác
giúp việc Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam.
- Tham mưu các tờ trình về việc: đề nghị ban hành Báo cáo kết quả 01 năm
triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà
Nam; đề nghị ban hành Công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông góp ý Kế
hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ
quan nhà nước giai đoạn 2021-2025; đề nghị ban hành Quyết định thành lập
Đoàn Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;.
- Ban hành các báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CTBTTTT ngày 08/5/2020; Kết quả thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền
thông thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.
2. Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Ban hành các báo cáo: Kết quả tuyên truyền Đề án “Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg; Kết quả thực
hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án
Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an
ninh đến năm 2020; Kết quả hoạt động công tác tư tưởng văn hóa quý III, phương
hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020; Kết quả tuyên truyền cài đặt ứng dụng
Bluezoner; Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg về phê duyệt
Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kết quả thực hiện Đề án “Quản lý
hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” theo Quyết định số
308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Ban hành các công văn về việc: Tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân vào dự
thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên
truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020; tuyên truyền Đại
hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí;
cung cấp danh sách xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; cấp đổi
thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025; chỉ đạo tuyên truyền các biện pháp phòng, chống
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tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em; chỉ đạo thông tin, tuyên
truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”;
chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường
năm 2020; rà soát, gửi danh sách chi nhánh/xưởng sản xuất của cơ sở in trên địa
bàn; chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới
sạch hơn năm 2020; chỉ đạo tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ
em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn;
cung cấp thông tin cho báo chí (gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lý
Nhân).
- Tiếp tục rà soát thông tin xấu độc trên các mạng xã hội.
- Kiểm tra thông tin báo chí phê bình các tổ chức, cá nhân của tỉnh.
- Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền.
- Cấp các loại giấy phép cho các cơ quan, tổ chức.
- Quản lý lưu chiểu xuất bản phẩm và đọc xuất bản phẩm lưu chiểu được
cấp phép.
3. Lĩnh vực Thanh tra
Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chỉ
đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh.
Ban hành các báo cáo về: Công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm
2020; Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu
năm 2020; Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020;
Tổng kết công tác thanh tra thanh tra năm 2020.
Ban hành Công văn về việc: cung cấp số liệu xử lý vi phạm về báo chí;
góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng Cơ sở dữ
liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số
03/2013/TTCP.
Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.
Bên cạnh đó sở cũng tiến hành rà soát các thông tin xấu, độc qua mạng xã
hội, trang thông tin điện tử, khảo sát, nắm bắt hoạt động của các đại lý Internet
trong việc phòng chống dịch COVID-19, rà soát các cơ sở in, phát hành xuất
bản phẩm trước năm học mới.
Trong tháng, 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.
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II. Một số nhiệm vụ khác
- Xây dựng Kế hoạch ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021. Xây
dựng Đề án bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng.
- Đăng ký nhiệm vụ đột xuất và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục năm 2020.
- Ban hành các quyết định về việc: thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải
cách hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc sở
năm 2020; bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng và tương đương; kiện toàn Hội đồng
sáng kiến sở.
- Ban hành các báo cáo về: Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
năm 2020; Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Rà soát tổ
chức bộ máy, biên chế, phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Tình
hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020.
- Ban hành các công văn về việc: Xin ý kiến đóng góp cho Kiến trúc Chính
quyền điện tử tỉnh Hà Nam, phiên bản 2.0; đề nghị VNPT Hà Nam cung cấp số
liệu để đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước tỉnh Hà Nam; đăng ký lại nhiệm vụ công tác trọng tâm năm
2020; rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu chỉ tiêu biên chế 202; rà soát, lập
danh mục thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến đối
với Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu
sáng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi
tiết một số điều của Luật đầu tư theo phương thức PPP; góp ý Dự thảo hướng
dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020; đề nghị hiệp y bổ nhiệm
lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương; góp ý dự thảo Quy chế phối hợp liên
ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Tham gia góp ý
vào Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí; Gửi
Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Cập nhật Chức danh
Giám đốc Sở TTTT; góp ý dự thảo Quyết định quy định chính sách khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà
Nam.
- Tổ chức tập huấn quy trình ứng cứu sự cố tấn công vào website/Cổng
thông tin điện tử; 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; tập huấn sử dụng chữ
ký số chuyên dùng.
- 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
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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; tạo mới
hòm thư điện tử cho cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11
1. Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin
- Triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0; triển khai IPv6;
Phối hợp triển khai thử nghiệm LGSP; triển khai thử nghiệm đảm bảo an toàn
thông tin theo mô hình 04 lớp; chuẩn hóa quy trình dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4; kết nối dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng Dịch vụ
công quốc gia; triển khai kết nối mạng TSLCD cấp II.
- Triển khai Dự án trung hạn 2016-2020.
- Xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông năm 2021.
- Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thị xã, thành phố.
2. Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Tiếp tục rà soát thông tin xấu độc trên các mạng xã hội.
- Kiểm tra thông tin báo chí phê bình các tổ chức, cá nhân của tỉnh.
- Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền.
- Cấp các loại giấy phép cho các cơ quan, tổ chức.
- Quản lý lưu chiểu xuất bản phẩm và đọc xuất bản phẩm lưu chiểu được
cấp phép.
- Rà soát hiện trạng hoạt động in, photocopy, phát hành.
3. Lĩnh vực Thanh tra
- Chủ động, bám sát thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ.
- Tiếp tục rà soát các thông tin xấu, độc qua mạng xã hội, trang thông tin
điện tử; nắm bắt hoạt động của các đại lý; rà soát các cơ sở in, phát hành xuất
bản phẩm.
- Duy trì và thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo quy định.
- Tiếp tục duy trì tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật
Phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, viên chức và
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người lao động trong cơ quan về thực hiện tốt công tác phòng, chống tham
nhũng.
- Duy trì và thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát đối với công tác
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
4. Một số nhiệm vụ khác
- Xây dựng kế hoạch phối hợp công tác 2021 với cấp huyện.
- Rà soát kế hoạch ngành thông tin và truyền thông.
- Chấm điểm cải cách hành chính phần hiện đại hóa nền hành chính năm
2020 cho các cơ quan.
- Tổng hợp chấm điểm thi đua ngành dọc cấp huyện năm 2020.
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ
trọng tâm công tác tháng 12. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm
2020.
- 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./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp);
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT.
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