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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông 
  

Thực hiện chương trình công tác, ngày 20/3/2019 đồng chí Nguyễn Long 
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc kiểm tra tình hình triển 
khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông. 
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài 
chính; Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng 
chuyên môn của Sở. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, ý 
kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận như sau: 

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao, nhiều nội dung triển khai thực hiện đã ứng dụng được ngay, phát huy 
hiệu quả trong thực tiễn (như Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp 
xã). Công tác điều hành, xử lý công việc, chất lượng, kết quả làm việc của Sở có 
nhiều tiến bộ; đã tích cực tranh thủ ý kiến của Bộ, ngành Trung ương, kịp thời 
tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực của ngành; chủ 
động trong công tác phối hợp liên ngành; đã ban hành Chương trình, Kế hoạch 
công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai thực hiện vẫn còn một số nội dung, công việc chưa đạt hiệu quả cao 
(như lĩnh vực thông tin, tuyên truyền).  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Sở 
Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nội dung sau: 

1. Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT): Sở tập trung đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn theo chỉ đạo của 
Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 126/TB-UBND 
ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ 
tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại cuộc 
họp xem xét dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; chủ động tham 
mưu triển khai nhiệm vụ xây dựng Trục liên thông, tích hợp dữ liệu LGSP của 
tỉnh song song với vận hành các bước xây dựng Đề án. 

Quan tâm công tác tuyên truyền về ứng dụng CNTT, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn tỉnh; bảo đảm hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 được tối thiểu 30% số thủ tục hành chính ở cấp xã. Tăng cường quản 
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lý nhà nước đối với các hoạt động trò chơi điện tử, cung cấp thông tin trên mạng 
inernet. Kiểm tra các dự án, chương trình ứng dụng CNTT bằng nguồn ngân sách 
nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cùng với Văn phòng UBND 
tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, rõ 
ràng hơn trong quản lý, khai thác có hiệu quả các chương trình, hoạt động ứng 
dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về 
xây dựng Chính quyền điện tử, (trình UBND tỉnh trong tháng 4/2019 cùng với dự 
thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh). 

2. Lĩnh vực thông tin tuyên truyền: Tăng cường tập huấn công tác báo chí, 
truyền thông, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thông tin đối 
ngoại, thông tin cơ sở,… cho đội ngũ lãnh đạo, người được ủy quyền phát ngôn ở 
các Sở, ngành để nâng cao chất lượng, sự chủ động của các tổ chức, cá nhân, các 
cơ quan đơn vị trong công tác thông tin tuyên truyền cũng như hoạt động phối 
hợp, hợp tác với báo chí. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động về thông tin, 
tuyên truyền trong năm và theo giai đoạn; tiến hành khảo sát thực trạng chỉ số 
mức hưởng thụ đời sống thông tin của người dân; từ đó nghiên cứu, đề xuất các 
giải pháp, chương trình, đề án cụ thể nhằm nâng cao năng lực hệ thống truyền 
thông ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, 
chi phí thấp và phù hợp với điều kiện và nhu cầu thông tin đến với người dân tại 
các địa phương. 

3. Về tổ chức bộ máy, biên chế: Sở Thông tin & Truyền thông chủ động 
phối hợp Sở Nội vụ rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét theo quy định, trong 
đó, đối với Trung tâm CNTT trực thuộc Sở khuyến khích tăng nguồn thu, mức độ 
tự chủ theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan tổ 
chức thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: KHĐT, TC, NV; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

        TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
 

 
 


		2019-03-28T09:23:42+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




