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BÁO CÁO
Kết quả Quý I việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019
về “Nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ”

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ việc thực hiện chủ đề công tác năm
2019 về “Nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ” quy định tại Kế hoạch số
15/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
báo cáo kết quả Quý I như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Ngay sau khi Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của BCH Đảng
bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 được ban hành, Sở đã phổ biến,
quán triệt toàn bộ nội dung Nghị quyết, đặc biệt là chủ đề công tác năm 2019 về
“Nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ” đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của Sở để triển khai thực hiện.
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về
Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao hiệu quả và chất
lượng dịch vụ”, Sở đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 121/KH-STTTT ngày
28/02/2019 về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao hiệu quả và
chất lượng dịch vụ”, trong đó Sở đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong
Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương
hướng, nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của
BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 –
2020, định hướng đến năm 2030; Thông báo kết luận số 84-KL/TU ngày
18/9.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02NQ/TU ngày 05/02/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ và tình hình thực tiễn của Sở để tổ chức thực hiện.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Trên cơ sở những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số
121/KH-STTT ngày 28/02/2019 của Sở, Sở báo cáo kết quả Quý I như sau:
1. Lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông
- Phủ lõm sóng di động 100% các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa
bàn tỉnh: Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo tiến độ việc phủ
sóng các điểm lõm sóng di động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các xã, thôn
thuộc chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và các xã đặc biệt khó khăn vùng
bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, cụ thể Viễn thông Quảng
Ninh triển khai phủ sóng như sau:
+ Huyện Bình Liêu: Thôn Khe Và, thôn Ngàn Vàng, xã Lục Hồn; thôn
Ngàn Chi, xã Vô Ngại.
+ Huyện Tiên Yên: Thôn Nà Cam, xã Đại Thành; Bản Buông, xã Hà Lâu.

+ Huyện Đầm Hà: Bản Nà Pá, xã Quảng An.
+ Huyện Vân Đồn: Thôn Đài Van, xã Đài Xuyên; thôn Đồng Dọng, xã
Bình Dân.
Tiến độ triển khai:
+ Điểm thôn Nà Cam, xã Đại Thành hiện đã có sóng thông tin di động tại
trạm BTS bản Sú Cáu, xã Húc Động, huyện Bình Liêu phủ sóng.
+ Các điểm đang phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát xác định
vị trí tại thực địa và thực hiện công tác bối thường giải phóng mặt bằng như:
Khe Và, Bản Buông, Nà Pá, Đài Van, Đồng Dọng. Sau khi có mặt bằng, Sở đôn
đốc Viễn thông Quảng Ninh thiết kế, lập dự toán kinh phí trình Sở thẩm định.
- Xây dựng điểm phục vụ bưu chính trên Đảo Trần: Sở đang đôn đốc
Bưu điện tỉnh trình UBND tỉnh xin chấp thuận địa điểm xây dựng và phê duyệt
tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối
hợp với các đơn vị liên quan xem xét báo cáo UBND tỉnh. Đến nay Sở Xây
dựng đang chờ ý kiến của các đơn vị liên quan, sau đó tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh phê duyệt (Dự kiến hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019).
- Phấn đấu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính: Hiện nay có 112 điểm
Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên có 48 điểm xuống cấp
đang cần kinh phí sửa chữa. Dự kiến năm 2019 doanh nghiệp bố trí ngân sách
khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa cho các điểm xuống cấp
nêu trên (Ưu tiên các điểm tại vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo trong
Chương trình xây dựng nông thôn mới).
2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Thực hiện các dự án/nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai mô hình thành
phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020:
(1) Sở đã trình Sở Tài chính hồ sơ quyết toán dự án xây dựng Kiến trúc
thành phố thông minh và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; (2)
Đã hoàn thành nhiệm vụ thanh quyết toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án xây
dựng bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm nền tảng cho thành phố thông
minh tỉnh Quảng Ninh; (3) Trình thẩm định dự án Xây dựng Trung tâm kiểm
soát an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh; (4) phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan tổng hợp các địa điểm du lịch có đông du khách, cổng chào lớn trên
đường quốc lộ, điểm dừng chân có quy mô lớn và xây dựng kế hoạch khảo sát
các địa điểm lắp đặt wifi công cộng trong quý 1/2019 theo chỉ đạo của UBND
tỉnh tại văn bản số 817/UBND-XD6 ngày 01/02/2019 về việc triển khai xây
dựng hệ thống wifi công cộng trên địa bàn tỉnh; (5) Triển khai khảo sát nhân lực
CNTT trong toàn tỉnh để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế,
chính sách phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Quảng Ninh.
- Triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
tỉnh Quảng Ninh:
+ Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị nhà nước khai thác, sử dụng hiệu
quả các hệ thống CNTT trong các cơ quan nhà nước: hệ thống quản lý văn bản
của tỉnh phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, trao đổi văn bản điện
tử; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu Một cửa điện tử; cấp phát, quản lý, sử
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dụng các tài khoản trong hệ thống thư điện tử tỉnh, đảm bảo hệ thống hoạt động
ổn định.
+ Phát huy các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp
thông qua:
(1) Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh: Từ đầu năm đến nay, tổng số lượt
truy cập Cổng là 120.596 lượt, các đơn vị thường xuyên được cập nhật các tin
bài hoạt động, văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng chính và
Cổng thành phần, đã cập nhật 5.318 tin bài, 93 văn bản QPPL, 492 văn bản chỉ
đạo điều hành, 31 văn bản khác.
(2) Cổng dịch vụ công trực tuyến: Từ đầu năm đến nay, tổng số dịch vụ
công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3,4 trên cả 3 cấp của tỉnh Quảng Ninh là
1.397 dịch vụ/1.724 thủ tục hành chính hiện đang giải quyết (đạt tỷ lệ 81%),
tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các
DVCTT mức độ 3,4 là 11.141 hồ sơ. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp
nhận trên toàn tỉnh: 99.977 hồ sơ; Đã giải quyết đúng và trước hạn: 98.978 hồ
sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt: 99%.
(3) Triển khai ứng dụng Zalo trong công tác truyền thông tỉnh Quảng
Ninh và cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ chính quyền điện tử với tên
gọi “Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh”. Ứng dụng Zalo sẽ cung cấp dịch
vụ hành chính công và các thông tin hữu ích về chủ trương, chính sách cũng như
thông báo khẩn cấp liên quan đến tình hình bão lũ, dịch bệnh... hoàn toàn miễn
phí cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
(4) Tiếp tục nắm bắt, duy trì và vận hành hiệu quả trang fanpage DDCI
Quảng Ninh trong thời gian chuyển giao trang fanpage giữa Ban Xúc tiến và Hỗ
trợ đầu tư cho Sở Thông tin và Truyền thông. Thành lập thêm trang fanpage
thành phần của Sở Thông tin và Truyền thông, đăng tải các tin tức, sự kiện của
Tỉnh và các hoạt động của sở trên fanpage.
(5) Phối hợp với nhà thầu triển khai các nhiệm vụ còn lại để hoàn thiện hệ
thống tổng đài đường dây nóng, tiến hành vận hành thử nghiệm, đào tạo người
dùng khai thác, sử dụng hệ thống đường dây nóng của tỉnh, hoàn thành trong
quý II/2019.
+ Đôn đốc các đơn vị khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông
tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, dùng chung và chuyên ngành đã được đầu tư; đảm
bảo an toàn thông tin đến 100% đơn vị cấp xã và đảm bảo việc kết nối, liên
thông, tích hợp dữ liệu.
- Phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin:
+ Đã tham mưu thành lập Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm, khảo sát,
trao đổi thực tế để xây dựng, triển khai Khu CNTT tập trung tại TP Hồ Chí
Minh và TP Cần Thơ (từ 4 - 7/3/2019). Trên cơ sở học tập việc xây dựng, triển
khai khu CNTT tại các địa phương, Sở tiếp tục tham mưu lập Đề án thành lập
Khu công viên CNTT tập trung tỉnh Quảng Ninh và đề nghị bổ sung Khu công
viên CNTT tập trung tỉnh Quảng Ninh vào quy hoạch Khu CNTT quốc gia trình
Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt,
dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2019.
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+ Phối hợp thực hiện các bước để lựa chọn nhà đầu tư Khu công viên
CNTT tập trung Quảng Ninh, cụ thể tiếp tục hỗ trợ đơn vị tư vấn thực hiện lập
Quy hoạch Khu công viên CNTT tập trung Quảng Ninh tại phường Tuần Châu,
thành phố Hạ Long với tổng diện tích khoảng 8,64 ha.
- Nhân rộng, xây dựng mô hình thành phố thông minh/đô thị thông
minh tại địa phương: Đã thông qua đề án nhân rộng mô hình thành phố thông
minh cho thành phố Cẩm Phả và thành phố Uông Bí. Tiếp tục thẩm định và
thông qua đề án cho các thành phố thuộc tỉnh khi có hồ sơ gửi về.
- Đào tạo nguồn nhân lực: Đã xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trường
đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng về thông tin,
truyền thông năm 2019 theo quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của
UBND tỉnh.
- Đảm bảo an toàn thông tin:
+ Tiếp tục quản lý, vận hành có hiệu quả cơ sở hạ tầng CNTT (mạng
WAN, mạng LAN, tường lửa, phần mềm chống virus…) nhằm bảo đảm an ninh,
an toàn mạng.
+ Duy trì hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Tỉnh
Quảng Ninh; tham gia vào mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông
tin mạng và hạ tầng thông tin quốc gia.
+ Sở đang triển khai thí điểm giải pháp phòng chống mã độc quản trị tập
trung do Công ty CMC phát triển tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, thành phố
Hạ Long, thị xã Quảng Yên và Sở Thông tin và Truyền thông. Sau thời gian thí
điểm, trên cơ sở kết quả đạt được và nội dung, kế hoạch thực hiện Dự án đầu tư
xây dựng Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng, Sở báo cáo UBND tỉnh
xem xét triển khai nhân rộng trong quý II/2019 nhằm đảm bảo an toàn cho hệ
thống Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh.
- Xây dựng các cơ chế, chính sách về Công nghệ thông tin:
+ Đã xây dựng và đang hoàn thiện Quy định về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ truy nhập Internet công cộng và trò chơi điện tử công cộng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh theo thẩm định của Sở Tư pháp, dự kiến trình UBND tỉnh
trong quý I/2019.
+ Đang nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi dành cho các
doanh nghiệp hoạt động trong khu CNTT tập trung; quy chế đảm bảo an toàn
thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh
Quảng Ninh, dự kiến ban hành trong năm 2019.
- Cấp phát, quản lý, sử dụng chứng thư số:
+ Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02/CTTTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ
ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.
+ Quý I/2019 đã cấp phát 455 chứng thư số cho các cá nhân, 10 chứng thư
số cho tổ chức, thực hiện thu hồi 9 chứng thư số, thay dổi thông tin 15 chứng
thư số, gia hạn 14 chứng thư số và mở khóa cho 16 thiết bị.
+ Trên 95% chứng thư số chuyên dùng cấp cho các cơ quan nhà nước,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả
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trong trao đổi văn bản điện tử. Phấn đấu tối thiểu 80% chứng thư số tổ chức thực
hiện các giao dịch điện tử, kê khai thuế, bảo hiểm điện tử, giao dịch với kho bạc
và thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, 4.
+ Năm 2019, thực hiện cấp phát trên 90% chứng thư số cá nhân cho các
cán bộ, công chức, viên chức từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên; kế toán của các
đơn vị; bác sỹ, nhân viên bệnh viện (Đa khoa tỉnh, Bãi Cháy, Sản Nhi) phục vụ
dự án bệnh viện thông minh; hiệu trưởng các trường học; phát huy hiệu quả, vai
trò chứng thư số cá nhân trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ.
3. Lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản
- Về định hướng thông tin, tuyên truyền:
+ Tại các Hội nghị giao ban báo chí tháng 1,2, Sở phối hợp Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền một số nội dung, trong đó đề
nghị báo chí tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh
tuyên truyền về các hoạt động thiết thực của tỉnh trong triển khai chủ đề công
tác năm 2019.
+ Đưa các nội dung trong chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh vào một
trong những nội dung chính của dự thảo nội dung các hợp đồng với gần 40 cơ
quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh. Trong đó nhấn mạnh các cơ quan
báo chí tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên đề phản ánh sâu về chủ đề
công tác năm của tỉnh.
+ Cung cấp qua hệ thống email đến 70 đầu mối các cơ quan báo chí hợp
tác truyền thông, phóng viên thường trú, phóng viên chuyên trách theo dõi thông
tin trên địa bàn tỉnh trên 10 lượt thông tin liên quan đến các nội dung về chủ đề
công tác năm 2019 của tỉnh đề nghị hỗ trợ tuyên truyền.
+ Sở đã có văn bản đề nghị các Cổng TTĐT thành phần của tỉnh tăng
cường cập nhật thông tin theo quy định để người dân, doanh nghiệp thuận lợi
trong việc nắm bắt, theo dõi, tra cứu các thông tin về các lĩnh vực của tỉnh.
- Kết quả thông tin, tuyên truyền:
+ Trong Quý 1, thông tin tuyên truyền về chủ đề công tác năm trên địa
bàn tỉnh đã được các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, các cơ quan
báo chí Trung ương quan tâm tuyên truyền đậm nét với hơn 500 lượt tin, bài trên
các ấn phẩm báo chí.
+ Một số nội dung được báo chí tuyên truyền đậm nét như: Tuyên truyền
mục đích, ý nghĩa và nội dung chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh; Tuyên truyền
về các hoạt động thiết thực của các địa phương, đơn vị triển khai chủ đề công
tác năm 2019; Ghi nhận không khí lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện tốt
kỷ cương, kỷ luật hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Các hoạt động cụ thể triển khai chính
quyền điện tử, thành phố thông minh của tỉnh nhắm hướng tới mục đích cao
nhất là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
4. Lĩnh vực hội nghị truyền hình
Hiện tại, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến có 239 điểm cầu và
phát huy hiệu quả đối với 100% các cơ quan: Tỉnh uỷ; các Huyện uỷ, Thị uỷ,
Thành uỷ; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan quản lý hành chính
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nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trong Quý I, đã lắp đặt và nghiệm thu
xong 65 điểm của nhiệm vụ bổ sung và hoàn thành khảo sát đối với 93 điểm cầu
mới để trang bị cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
5. Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính
Từ 01/01/2019 đến nay, Sở đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 11 TTHC
cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp 0/11 TTHC (đạt 0%); tiếp
nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến 11/11 TTHC (đạt 100%). Toàn
bộ 11/11 TTHC (100%) đều được giải quyết đúng quy trình, trước hạn, không
có TTHC nào trễ hạn.
6. Lĩnh vực sự nghiệp công
- Đào tạo, tập huấn sử dụng các phần mềm thuộc hệ thống CQĐT của
tỉnh: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại
huyện Đầm Hà và huyện Hải Hà.
- Cho thuê hosting: 04 đơn vị.
- Duy trì triển khai phần mềm Lịch công tác điện tử cho 20 đơn vị.
- Các dịch vụ:
+ Tiếp tục thực hiện các dự án tư vấn, giám sát thi công về CNTT hiện
đang triển khai: dự án "hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020", dự án Một cửa hiện đại cấp xã, dự án Số hóa di sản văn hóa trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh, dự án “Xây dựng Trung tâm kiểm soát an toàn thông tin mạng
tỉnh Quảng Ninh”.
+ Đề xuất tham gia tư vấn, triển khai các chương trình, dự án do Sở TTTT
chủ trì, làm chủ đầu tư, cụ thể: Các chương trình về đào tạo, tập huấn; diễn tập
An toàn thông tin; các dự án: Nâng cấp hệ thống thư điện tử, phát triển hạ tầng
viễn thông truyền dẫn.
+ Tiếp cận, đề xuất tham gia tư vấn, triển khai các chương trình, dự án về
hạ tầng CNTT, dịch vụ CNTT, an toàn thông tin tại các ngành, địa phương: Vân
Đồn, Uông Bí, ngành Y tế, Trung tâm hành chính công Tỉnh, Trung tâm Truyền
thông Tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công
trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, bám sát kế hoạch
CNTT của các ngành, địa phương khác.
- Phối hợp tiếp nhận và quản lý trang fanpage DDCI của Tỉnh và của Sở
Thông tin và Truyền thông trên Facebook.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong Quý I, Sở đã bám sát Kế hoạch của Tỉnh, của Sở về thực hiện chủ
đề công tác năm 2019 của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra; Lãnh đạo Sở
thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các Phòng, đơn vị trong việc triển khai
thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh. Qua đó, từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề
ra đã được thực hiện đảm bảo tiến độ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình
hình thực tiễn của Sở.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II
1. Lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông: Tiếp tục đôn đốc Bưu điện tỉnh
hoàn thiện hồ sơ pháp lý sớm hoàn thành việc xây dựng điểm phục vụ bưu chính
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trên đảo Trần; Đôn đốc Vieettel Quảng Ninh xây dựng lộ trình thực hiện phủ
lõm sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh.
2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin: Tiếp tục triển khai thực hiện các dự
án/nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng
Ninh giai đoạn 2017-2020; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CTUBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai, cung cấp
và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Khai
thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống thông tin, cơ sở dữ
liệu quốc gia, dùng chung và chuyên ngành đã được đầu tư; Xây dựng, tham
mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bổ sung Quy
hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung và thành lập khu CNTT tập trung
đối với Khu công viên CNTT tập trung tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long...
3. Lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản: Tăng cường phối hợp với
các địa phương, đơn vị để chuyển tải, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo
chí với nhiều hình thức (văn bản, qua hệ thống email) khi có nội dung thông tin
nổi bật về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh; Hướng dẫn, đôc đốc
Trung tâm Truyền thông tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông
tin tuyên truyền, trong đó cần quan tâm lựa chọn hình thức phù hợp với từng đối
tượng cụ thể. Đề nghị các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh quan
tâm tuyên truyền sâu về các nội dung, các hoạt động triển khai chủ đề công tác
năm 2019 của tỉnh.
4. Lĩnh vực hội nghị truyền hình: Tham mưu duy trì ổn định, khai thác
và phát huy hiệu quả đối với 239 điểm cầu đã đầu tư; Tiếp tục tham mưu đầu tư
bổ sung 93 điểm cầu cho các cơ quan, đơn vị ngành dọc của Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh.
5. Lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện tốt việc giải quyết
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tại Trung tâm Phục
vụ Hành chính công tỉnh, đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính đều được giải
quyết đúng hoặc trước hạn.
6. Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các
dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra theo Kế hoạch.
V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
- Đề nghị Sở KHĐT phối hợp cung cấp thông tin về các nội dung triển
khai chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh tại cuộc họp báo thường kỳ của tỉnh (dự
kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019) để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội
dung này trên các cơ quan báo chí Trung ương, Bộ, ngành và địa phương khác.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở KHĐT (báo cáo);
- Các Đ/c PGĐ (nắm biết);
- Lưu VT, VP.
Người ký: Ngô Thị Thúy Hằng
Cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Ninh

GIÁM ĐỐC
Người ký: Lê Ngọc Hân
Email:
lengochan@quangninh.
gov.vn
Cơ quan: Sở Thông tin
và Truyền thông, Tỉnh
Quảng Ninh

Lê Ngọc Hân
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