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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  

tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

 

 

Ngày 30/6/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị 

sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với 

các Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao cấp 

huyện và một số doanh nghiệp thuộc Ngành. Tham dự Hội nghị có các đồng chí 

Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng Phòng Văn hóa 

- Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành 

phố; Giám đốc các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông chủ lực trên địa bàn. Sau 

khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông kết luận: 

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thông tin và Truyền thông bám sát sự chỉ 

đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trên tất cả các lĩnh vực. Trước những 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Covid-19, ngành Thông tin và Truyền 

thông xác định đây là một thách thức rất lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để 

Ngành khẳng định mình trong việc kết hợp giữa truyền thống, với triển khai những 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phương pháp mới nhất phục vụ tuyên truyền, làm 

việc, hội họp, học tập của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân. Quản lý báo 

chí theo đúng định hướng, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ: 

xây dựng Đảng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại 

đặc biệt là phòng chống dịch bệnh. Dịch vụ bưu chính, viễn thông đã tiếp cận với 

thương mại điện tử, cung cấp nhiều dịch vụ mới, phục vụ ổn định, rộng khắp đáp 

ứng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân. Ứng dụng công nghệ thông tin 

tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành, giải quyết công việc; triển khai chính quyền điện tử theo lộ trình 

đề ra mang lại hiệu quả bước đầu; an toàn thông tin mạng luôn được đề cao, bảo 

đảm không gian mạng của tỉnh lành mạnh. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông, in, xuất bản vẫn giữ được mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2019. Tuy 

nhiên, vẫn còn những hạn chế tồn tại phải khắc phục triệt để để ngành Thông tin 

và Truyền thông thực sự là giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. Để thực hiện được yêu cầu nêu trên, Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cụ thể đối với Phòng Văn hóa - Thông tin, 
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Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố và các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông như sau: 

1. Thông tin, yêu cầu chung 

- Các đơn vị tích cực, chủ động nghiên cứu các văn bản của cấp trên liên 

quan đến lĩnh vực, công việc của mình để tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện 

bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. 

- Các chi nhánh, đại diện hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên 

địa bàn huyện, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo với Phòng Văn 

hóa - Thông tin. Từ tháng 7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ không đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các doanh nghiệp cấp tỉnh và các chi nhánh, 

đại diện, nếu các chi nhánh, đại diện của mình không thực hiện báo cáo với Phòng 

Văn hóa - Thông tin. 

- Lãnh đạo Sở, các Phòng, đơn vị thuộc Sở ngoài những nội dung liên quan 

thực hiện theo Kết luận này, còn phải triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác 

được nêu trong Kế hoạch khắc phục những hạn chế tồn tại của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy ngày 19/3/2020.  

- Các kiến nghị tại cuộc họp liên quan đến đầu tư hệ thống mạng máy tính 

các xã, phường, thị trấn; củng cố hệ thống truyền thanh theo phương thức ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ báo chí và 

kiến thức liên quan đến chính quyền điện tử, công dân điện tử; chế độ nhuận bút 

và bảo vệ quỹ nhuận bút của các Đài phát thanh cấp huyện... Sở Thông tin và 

Truyền thông sẽ tổng hợp, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền. 

2. Lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao cấp 

huyện phải phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông  trong công tác thông 

tin truyên truyền, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý nhà nước về báo 

chí đối với cơ quan báo chí Trung ương đưa tin về địa phương; chủ động trao đổi, 

báo cáo nhanh với Sở Thông tin và Truyền thông khi phát hiện các sự việc xảy 

trên trên địa bàn mà báo chí đưa tin. 

- Hiện nay, truyền thông xã hội, tương tác đa chiều trên các mạng xã hội 

đã rất phổ biến như: Facebook, Zalo, Viber,... Vì vậy, đề nghị Phòng Văn hóa 

- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao cấp huyện nghiên cứu, 

báo cáo lãnh đạo UBND huyện, thành phố thành lập trang Fanpage, bố trí đội 

ngũ quản trị viên để xây dựng diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin chính thống, 

đồng thời tiếp nhận, phản hồi các thông tin tới tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân. 

- Các Phòng Văn hóa - Thông tin rà soát lại các đơn vị phát hành trên địa 

bàn và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về xuất bản phẩm theo Thông tư số 

01/2020/TT-BTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các 
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văn bản hướng dẫn của Sở. Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra thực hiện các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, trong đó lưu ý xuất bản 

phẩm lậu, in nối bản, xuất bản phẩm bị đề nghị thu hồi; báo cáo kết quả kiểm tra 

với Sở Thông tin và Truyền thông.  

- Cổng thông tin điện tử cấp huyện: cập nhật thông tin đầy đủ theo quy định 

tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/5/2011 của Chính phủ; chủ động rà 

soát, kịp thời làm thủ tục bổ sung, gia hạn Giấy phép theo quy định.  

3. Lĩnh vực Bưu chính 

- Đề nghị Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai cấp mã bưu 

chính cho 100% cơ quan, doanh nghiệp, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, hoàn 

thành trong năm 2020. Xây dựng kế hoạch, định hướng cụ thể nhằm thúc đẩy phát 

triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, bảo đảm mức tăng trưởng bình quân 

hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 là 30-35%.  

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 04 điểm Bưu điện văn hóa xã (Tân Tiến, Hợp 

Thịnh, Quất Lưu, Đạo Đức) chưa có đất xây dựng. Đề nghị Bưu điện tỉnh rà soát các 

vướng mắc liên quan, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông  và các cơ quan 

quản lý nhà nước các cấp để cùng tháo gỡ, giải quyết dứt điểm. 

- Đề nghị Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel Vĩnh Phúc hỗ trợ Sở Thông tin 

và Truyền thông thông tin đối với những doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát 

hoạt động chui trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để có biện pháp xử kịp thời, tạo môi 

trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp với nhau.  

- Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền, rà soát 

việc thực hiện gửi nhận các văn bản mật, khẩn tại các cơ quan cấp huyện bảo đảm 

yêu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích KT1 theo đúng quy định. 

4. Lĩnh vực Viễn thông 

- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tiếp tục bám sát kế 

hoạch chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế 

hoạch số 97/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh.   

- Các doanh nghiệp viễn thông: VNPT Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc, Mobile 

Vĩnh Phúc khẩn trương nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổng thể phát triển mạng, 

dịch vụ 5G trên địa bàn tỉnh; trước mắt tập trung vào các khu đô thị, khu du lịch 

và khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Chủ động làm việc với các Tập đoàn, Tổng 

công ty mẹ, để ngay sau khi kết thúc thí điểm triển khai mạng 5G, thì Vĩnh Phúc 

phải là một trong những tỉnh sớm nhất được triển khai, cung cấp dịch vụ 5G. 

- Các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để thực 

hiện chủ trương hiện nay của Bộ Thông tin và Truyền thông: mỗi người dân có 01 

điện thoại thông minh; mỗi hộ gia đình có 01 đường Internet cáp quang nhằm phục 

vụ triển khai các dịch vụ về thanh toán điện tử, dịch vụ công... 
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- Các doanh nghiệp chủ động phối hợp với Thanh tra Sở để tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ viễn thông, Internet, truyền hình; thuê 

bao di động trả trước; hoạt động khuyến mại dịch vụ; xử lý các loại “rác” viễn 

thông: sim rác, tin nhắn rác, thoại rác, thư điện tử rác.  

- Viễn thông Vĩnh Phúc phải bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ truy cập 

Internet không dây miễn phí tại Khu du lịch Tam Đảo. Phòng Văn hóa - Thông 

tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tam Đảo phối hợp chặt 

chẽ, kịp thời thông tin giúp Sở về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh có kế hoạch bảo đảm thông 

tin liên lạc, an toàn của hạ tầng viễn thông: cột, dây cáp treo thuê bao,... trong mùa 

mưa bão. 

5. Lĩnh vực Công nghệ thông tin   

- Các Phòng Văn hóa - Thông tin chủ động nghiên cứu, phối hợp, đề xuất 

các giải pháp nhằm tăng cường việc sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành tại cấp huyện, cấp xã  theo đúng Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 

của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

- Viễn thông Vĩnh Phúc khẩn trương rà soát, hoàn thiện các tính năng của 

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành bảo đảm đơn giản, tiện dụng, phù hợp 

với thực tế của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao cấp 

huyện và các doanh nghiệp trong ngành phối hợp chặt chẽ với Sở trong việc khảo 

sát, thu thập thông tin liên quan để thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính 

quyền điện tử, chuyển đối số trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. 

Trên đây là nội dung Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Yêu cầu các Phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin - Thể thao cấp huyện; các doanh nghiệp trong ngành nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kết 

luận này./. 

 
Nơi nhận:                                                                         
- PCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn (B/c); 

- GĐ, các PGĐ (B/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/h); 

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTTTT  

các huyện, thành phố (T/h); 

- Các doanh nghiệp thuộc ngành (T/h); 

- Lưu: VT, VP. 

     

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sinh 
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