
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

           Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

 thực hiện của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 th ng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 th ng 9 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Gi m đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 

1774/BC-STTTT ngày 09 tháng 12 năm 2019 và yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tại phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. 

Điều 3. Ch nh Văn phòng UBND tỉnh, Gi m đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                                      
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

   các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT).                                                                              

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

1. Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục thực hiện hằng năm. Tiếp tục thực 

hiện Đề  n Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2025 theo lộ 

trình đã được phê duyệt. Xây dựng cơ sở dữ liệu c n bộ, công chức trong c c cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh và hoàn thiện Trục liên thông tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu. Hoàn thiện, vận hành ổn định hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

VNPT-iOffice. Triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh. 

2. Phối hợp tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 

vực ph t thanh, truyền hình. Triển khai c c nội dung thuộc Đề  n số hóa truyền 

dẫn, ph t sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu  

bảo đảm thời gian tắt sóng truyền hình tương tự theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Hoàn thiện hệ thống loa truyền thanh cho 21 xã biên giới và 13 xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới.  

3. Tăng cường công t c quản lý hoạt động b o chí, thông tin trên c c 

phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Ph t huy vai trò gi m s t, phản 

biện của c c cơ quan b o chí trên địa bàn tỉnh. 

4.  Đẩy mạnh c c hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng b  

tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần ph t triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng an ninh. Bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp thường xuyên, kịp thời c c nội 

dung cho cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi Ma. 

5. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra c c lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, xử lý c c tài khoản, người dùng mạng xã hội đăng tin, chia sẻ, bình luận 

những nội dung không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính s ch, 

ph p luật của Nhà nước./. 
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