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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7;
Chƣơng trình công tác tháng 8 năm 2019
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7:
1. Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT):
- Trình UBND tỉnh Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông
minh" (sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan) và tham mưu UBND tỉnh
thành lập Hội đồng thẩm định Đề án; tham mưu UBND tỉnh an hành Kế ho ch và Dự
toán Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020; Kế ho ch cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021.
- Tiếp tục thực hi n dự án nhi m vụ/dự án đã cấp kinh phí theo kế ho ch được
duy t. Tổ chức chiêu sinh các lớp ồi dưỡng công ngh thông tin cơ ản cho cán ộ,
công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huy n năm 2019.
- Phối hợp xây dựng kế ho ch, dự toán tập huấn công tác cải cách hành chính cho
đội ng nhân viên Bưu đi n tỉnh do S Nội vụ chủ trì.
- Góp ý các Dự thảo văn ản do các đơn vị ngoài gửi đến lấy ý kiến; thẩm định, góp
ý nhi m vụ, dự án CNTT của các đơn vị trên địa àn tỉnh theo thẩm quyền, chức năng,
nhi m vụ quản lý ngành về TT&TT.
- Tiếp tục theo d i công tác ảo đảm an toàn thông tin m ng trên địa àn tỉnh;
hướng dẫn các s , ngành, đơn vị, địa phương về yêu cầu an toàn thông tin cơ ản đối với
h thống thông tin kết nối vào m ng truyền số li u chuyên d ng trên địa àn tỉnh theo
hướng dẫn của Bộ TT&TT.
- Quản lý chứng thư số chuyên d ng Chính phủ trên địa àn tỉnh; tiếp tục đề nghị
Ban Cơ yếu Chính phủ cấp mới chứng thư số chuyên d ng và hỗ trợ triển khai sử dụng
giải pháp ký số, xác thực chữ ký số trên thiết ị di động để triển khai thí điểm giải pháp
chữ ký số, xác thực chữ ký số trên thiết ị di động cho lãnh đ o một số cơ quan hành
chính nhà nước theo chỉ đ o của UBND tỉnh.
- Quản lý, cấp tài khoản thư đi n tử công vụ; cấp tên miền Internet “gialai.gov.vn”
và “gialai.org.vn” cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. Tiếp nhận và xử lý các vướng
m c, đề xuất; hỗ trợ các đơn vị trong vi c sử dụng, xây dựng các h thống văn ph ng
đi n tử, một cửa đi n tử, h thống m ng WAN do tỉnh đầu tư.
2. Lĩnh vực bƣu chính, viễn thông (BCVT):
- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính, viễn
thông 06 tháng đầu năm, triển khai nhi m vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019;
- Đề nghị UBND các huy n, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà
nước về tần số và thiết ị phát sóng vô tuyến đi n. Chỉ đ o các doanh nghi p ưu chính
viễn thông: tăng cường công tác đảm ảo thông tin, liên l c phục vụ Kỳ thi trung học phổ
thông quốc gia năm 2019 trên địa àn tỉnh Gia Lai; tăng cường đảm ảo an toàn, an ninh
trong quá trình cung ứng dịch vụ ưu chính; tăng cường đảm ảo an toàn m ng ngo i vi
m a mưa ão.
- Hướng dẫn Viễn thông Gia Lai l p đặt điểm truy nhập Internet công cộng không
dây để cung cấp dịch vụ miễn phí t i một số điểm trên địa àn tỉnh Gia Lai. Thống kê số
li u hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội chịu ảnh hư ng của Đề
án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

- Cơ s h tầng, các thiết ị chuyển m ch, truyền dẫn thuộc m ng lưới BCVT và h
tầng thông tin trên địa àn tỉnh ho t động ổn định.
* Bƣu chính: Toàn tỉnh hi n có 248 điểm phục vụ; trong đó có 163 điểm Bưu đi n
văn hóa xã (BĐVHX) (có 157 điểm đang ho t động; 06 điểm t m đóng cửa do ho t động
không hi u quả), 28 ưu cục các cấp, 03 đ i lý ưu đi n, 25 th ng thư công cộng độc lập.
Có 08 chi nhánh công ty Bưu chính, 08 văn ph ng đ i di n, 01 công ty TNHH một thành
viên, 01 điểm phát; 17 tuyến huy n của Công ty Bưu chính Viettel. Tỷ l xã có điểm
BĐVHX đ t 88,59% (163 điểm BĐVHX/184 xã), án kính phục vụ ình quân 4,48
km/điểm, mật độ phục vụ ình quân 5.958 người/điểm. Có 213/222 xã, phường, thị trấn
có áo đến trong ngày (tỷ l 95,95%);
- Hội Tem Gia Lai ho t động đúng tôn chỉ, mục đích và điều l , thường xuyên giáo
dục l ng yêu nước, tinh thần dân tộc đến các hội viên để chuyển tải vào vi c xây dựng
Bộ sưu tập.
* Viễn thông: Tổng số tr m thu phát sóng (BTS) đến thời điểm này là 1.650 tr m,
trong đó có 07 tr m điều khiển thông tin di động (BSC);
- Thuê ao đi n tho i trong tháng 7 năm 2019 tăng 7.335 thuê ao (TB) l y kế đến
thời điểm áo cáo 1.331.771 TB (trong đó: TB cố định: 33.417 TB, di động trả sau:
93.348 TB, di động trả trước: 1.205.006 TB); tỷ l thuê ao đi n tho i hi n nay đ t
90,65% TB/100 dân;
- Trong tháng 7 tăng 1.172 thuê ao Internet, nâng tổng số thuê ao Internet trên
địa àn toàn tỉnh lên 96.382 TB (trong đó TB: Dial-up là 0 TB, ADSL, FTTH là 96.382
TB); đ t tỷ l 6,56 TB/100 dân. Tỷ l dân sử dụng Internet đ t 50,16%; tổng số đ i lý
Internet, điểm cung cấp dịch vụ tr chơi đi n tử công cộng (gọi t t là đ i lý) trên địa àn
toàn tỉnh là 630 đ i lý;
- Ho t động tần số: Các m ng thông tin vô tuyến ho t động ổn định.
3. Lĩnh vực Thông tin, Báo chí và Xuất bản (TT-BC-XB):
- Thường xuyên theo d i các ho t động áo chí, phát thanh truyền hình, trang
thông tin đi n tử, ho t động xuất ản - in ấn - phát hành, thông tin cơ s , thông tin đối
ngo i trên địa àn tỉnh, kịp thời tổng hợp, áo cáo kịp thời cho các cơ quan cấp trên theo
quy định.
- Hoàn thành 02 cụm Pa nô tuyên truyền iên giới t i xã Ia Chía của huy n Ia Grai,
xã Ia Pnôm của huy n Đức Cơ.
- Tiếp tục thực hi n công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, các cơ quan cấp trên và định hướng cho các cơ quan áo, đài, Ph ng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huy n thị xã thành phố tập
trung tuyên truyền các nội dung:
+ Tăng cường chỉ đ o thực hi n công tác ph ng, chống tai n n đuối nước trẻ em
trên địa àn tỉnh; các giải pháp quản lý chó nuôi và ph ng, chống nh D i động vật
trên địa àn tỉnh; kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ và tôm h m nước ngọt trên địa àn
tỉnh;
+ Phổ iến rộng rãi Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh t i Chương
trình Tiếp xúc, đối tho i giữa đ i iểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2019; vi c
triển khai Cơ s dữ li u quốc gia về dân cư, quyền lợi và trách nhi m của Công dân trong
cung cấp, khai thác và sử dụng dữ li u thông tin dân cư. Thông tin, tuyên truyền về các
chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với các ho t động đối ngo i nói chung và ho t
động đối ngo i đa phương nói riêng; chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế;
+ Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hi n các văn ản chỉ đ o của trung ương
và địa phương trong công tác quản lý, khai thác và ảo v tài nguyên, khoáng sản. Đặc i t
là tăng cường công tác quản lý nhà nước và ph ng ngừa, ngăn chặn vi ph m pháp luật
trong ho t động khai thác cát, sỏi trên địa àn tỉnh Gia Lai; tuyên truyền, vận động người
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dân, doanh nghi p chấp hành tốt quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản; thông tin
kịp thời về ho t động khai thác cát, sỏi trái phép địa phương để các cơ quan chức năng
iết và kịp thời xử lý.
+ Chương trình Sữa học đường cải thi n tình tr ng dinh dưỡng, góp phần nâng
cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo, tiểu học trên địa àn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, đặc i t
t i các v ng khó khăn; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến đến Đ i hội thi đua yêu
nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Hội nghị tổng kết 10 năm thực hi n “Chiến lược phát triển
văn hóa đến năm 2020” trên địa àn tỉnh Gia Lai. Đề án “Nâng cao năng lực đội ng h a
giải viên cơ s giai đo n 2019-2022” trên địa àn tỉnh Gia Lai.
- Thẩm định, cấp phép cho các xuất ản phẩm không kinh doanh. Kiểm tra lưu
chiểu: Tài li u xuất ản không kinh doanh; Báo Gia Lai hàng ngày, T p chí Văn ngh ,
T p chí Khoa học công ngh và Môi trường theo đúng quy định.
- Báo Gia Lai: Trong tháng phát hành 27 kỳ = 228.400 tờ.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai: Phát thanh: 1.131 giờ 30 phút
(Trong đó: Bahnar + Jrai: 77 giờ 30 phút); Truyền hình: 3.510 giờ 45 phút (Trong đó :
Bahnar + Jrai: 62 giờ).
- In xuất ản phẩm: Trong tháng thực hi n 85.193.000 trang in với doanh thu
2.565.000.000 đồng.
4. Về thực hiện các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia:
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hi n Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông
trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đo n 2011-2020.
- Trình Ủy an nhân dân tỉnh có ý kiến thống nhất về nội dung Dự thảo Kế ho ch
thực hi n nhi m vụ đặc th thuộc Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm
2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo ền vững giai đo n 2016-2020.
5. Công tác Thanh tra:
- Hoàn thành thanh tra đối với 08 doanh nghi p ưu chính, chuyển phát t i địa àn
tỉnh Gia Lai, kết quả: Chưa phát hi n dấu hi u vi ph m pháp luật đối với các doanh
nghi p được thanh tra.
- Tiến hành các ho t động kiểm tra Đợt I của Đội Liên ngành ph ng, chống in lậu
tỉnh Gia Lai, kết quả: Đã kiểm tra, xác minh đối với 17 trường hợp, phát hi n và xử ph t
vi ph m hành chính đối với 02 trường hợp (01 doanh nghi p và 01 cá nhân) với tổng số
tiền 9.000.000 đồng, tịch thu và uộc tiêu hủy 506 xuất ản phẩm photocopy được nhân
ản trái phép.
- Tham gia kiểm tra, xác minh tài khoản m ng xã hội Face ook có dấu hi u vi
ph m pháp luật (theo đề nghị của Công an tỉnh Gia Lai).
- Thực hi n đúng các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải
quyết đơn thư khiếu n i, tố cáo; quy định của pháp luật về ph ng chống tham nh ng, qua
theo d i, giám sát chưa có dấu hi u tham nh ng trong cơ quan. Thực hi n nghiêm túc
vi c thanh tra, kiểm tra, thực hành tiết ki m chống lãng phí.
6. Hoạt động hỗ trợ của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm Công nghệ thông
tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai):
- Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh vận hành, sử dụng thông suốt
các h thống CNTT trên toàn tỉnh. Duy trì, vận hành ổn định, thông suốt các h thống
thông tin thuộc Trung tâm tích hợp dữ li u của tỉnh. Điều khiển, vận hành tổ chức thành
công 03 cuộc họp trực tuyến qua h thống Hội nghị truyền hình, đảm ảo chất lượng
- Thực hi n xử lý trên 1.163 cuộc tấn công Spam Mail; ngăn chặn 11 địa chỉ IP l
từ Trung Quốc, Nga, truy cập vào các h thống của Trung tâm tích hợp dữ li u; Hỗ trợ xử
lý sự cố các h thống công ngh thông tin cho các cơ quan, đơn vị với hơn 302 cuộc gọi
thông qua đường dây nóng.
7. Công tác khác:
-3-

- Trung tâm Tần số vô tuyến đi n khu vực III – Cục Tần số vô tuyến đi n (Bộ
TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền
thông t i địa phương;
- Thực hi n nghiêm túc các chỉ đ o của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
như: Công tác thi đua khen thư ng; CCHC; thực hi n nghiêm túc vi c “Học tập và làm
theo tư tư ng, đ o đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ph ng, chống tham nh ng; đảm ảo
quốc ph ng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
8. Công tác quản lý TT&TT tại các huyện, thị xã, thành phố:
Trong tháng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; ph ng Văn hóa và
Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huy n đã tập trung tuyên truyền các ho t
động kỷ ni m các ngày lễ, phản ánh kịp thời các ho t động trên các lĩnh vực chính trị,
kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc ph ng, trật tự an toàn xã hội địa phương. Ho t
động ưu chính, viễn thông trên địa àn cấp huy n ổn định, các doanh nghi p ưu chính,
viễn thông đảm ảo thông tin liên l c, vận chuyển thư, áo, công văn, tài li u đến các xã
trong ngày phục vụ sự lãnh đ o, điều hành của các cấp chính quyền, nhu cầu thông tin
của nhân dân và đảm ảo công tác an ninh – quốc ph ng địa phương.
II. CHƢƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8:
1. Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT):
- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh an hành Kế ho ch ứng dụng CNTT trong ho t
động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2020. Cung cấp số li u về mức độ sẵn sàng
cho phát triển và ứng dụng công ngh thông tin và truyền thông năm 2019 của tỉnh.
- Tiếp tục triển khai các dự án, nhi m vụ CNTT được giao năm 2019 theo kế
ho ch.
- Tiếp tục quản lý, tham mưu công tác ảo đảm an toàn thông tin m ng trên địa
àn tỉnh; quản lý chứng thư số chuyên d ng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các đơn
vị hành chính trên địa àn tỉnh Gia Lai; quản lý, cấp tên miền Internet “gialai.gov.vn” và
“gialai.org.vn” cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh; theo d i vi c vận hành các h thống
CNTT d ng chung của tỉnh để các h thống ho t động một các liên tục, thông suốt.
2. Lĩnh vực bƣu chính viễn thông:
- Tiếp tục chỉ đ o các doanh nghi p viễn thông thực hi n nghiêm túc công tác
quản lý thuê ao di động trả trước trên địa àn tỉnh Gia Lai.
- Tiếp tục chỉ đ o các doanh nghi p viễn thông phối hợp Đi n Lực Gia Lai chỉnh
trang m ng cáp ngo i vi viễn thông trên địa àn tỉnh Gia Lai trong năm 2019.
- Tiếp tục triển khai Kế ho ch số 515/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy an
nhân dân tỉnh Gia Lai thực hi n đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
trên địa àn tỉnh Gia Lai giai đo n 2019-2020; Kế ho ch phối hợp công tác quản lý tần số
vô tuyến đi n trên địa àn tỉnh Gia Lai năm 2019.
3. Lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản:
- Tiếp tục thực hi n công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, của các cơ quan cấp trên. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao
an áo chí theo định kỳ. Thực hi n các nhi m vụ thẩm định, cấp phép thuộc lĩnh vực
áo chí, xuất ản;
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ho t động Báo chí; Xuất ản - In ấn Phát hành; Phát thanh - Truyền hình và Thông tin đi n tử; Thông tin đối ngo i; Thông tin
cơ s trên địa àn, thường xuyên kiểm tra, n m tình hình, kịp thời phát hi n, xử lý các vi
ph m trong ho t động áo chí, xuất ản, phát hành.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn thông tin đối ngo i cho công chức phụ trách công tác
thông tin đối ngo i trên địa àn tỉnh Gia Lai.
4. Về thực hiện các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia:
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- Tiếp tục hướng dẫn thực hi n Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông đối với
12 xã đăng ký đ t chuẩn nông thôn mới và 04 xã phấn đấu đ t chuẩn nông thôn mới nâng
cao 2019; hướng dẫn các xa chuẩn ị hồ sơ minh chứng theo quy định. Tham gia thẩm
định Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu của Ban chỉ đ o các
Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Tiếp tục triển khai thực hi n nội dung: Giảm nghèo về thông tin của Dự án
“Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2019 theo kế ho ch đã an hành.
5. Lĩnh vực thanh tra:
- Tiến hành các nội dung thanh tra lĩnh vực viễn thông, truyền hình trả tiền trên địa
àn tỉnh Gia Lai;
- Thanh tra ho t động áo chí đối với 02 cơ quan áo chí của địa phương;
- Tổ chức điều tra, khảo sát theo Kế ho ch theo d i tình hình thi hành pháp luật
năm 2019 đã an hành;
- Thực hi n các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đ o, yêu cầu của Bộ TT&TT,
UBND tỉnh và theo đơn thư khiếu n i, tố cáo.
- Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu n i, tố cáo khi tổ chức, cá nhân gửi đến;
tuyên truyền phổ iến giáo dục pháp luật của ngành TT&TT và các quy định khác.
6. Công tác khác:
- Tiếp tục triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT phục vụ CCHC, xây dựng
chính quyền đi n tử và nâng cao năng lực c nh tranh cấp tỉnh. Theo d i, hướng dẫn đôn
đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hi n các chỉ tiêu, nhi m vụ thuộc lĩnh vực
TT&TT;
- Thực hi n nghiêm túc các chỉ đ o của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
như: Công tác thi đua khen thư ng; CCHC, thực hi n nghiêm túc vi c “học tập và làm
theo tư tư ng, đ o đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ph ng, chống lãng phí, tham nh ng;
đảm ảo quốc ph ng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hi n nghiêm
túc chế độ thông tin, áo cáo theo quy định./.
Nơi nhận :
- Bộ TT&TT ( áo cáo) (tonghop@mic.gov.vn);
- UBND tỉnh ( áo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Cơ quan đ i di n Bộ TT&TT t i Đà Nẵng
(daidiendanang@mic.gov.vn);
- Cục Thống kê (tmaigla@gso.gov.vn);
- S Kế ho ch và Đầu tư
(ktn.skhdt.gialai@gmail.com, vxkhdt@gmail.com);
- Lưu: VT, P. KHTC, các ph ng c/môn.
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