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UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 185/BC-STTTT

Gia Lai, ngày 13 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8;
Chƣơng trình công tác tháng 9 năm 2019
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8:
1. Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT):
- Tham mưu UBND tỉnh em t an h nh Quyết định phê duyệt danh sách th nh viên
Ban Chỉ đạo ây dựng Chính quyền điện tử theo quy định tại Quyết định số
Q UBND ng y
về việc iện to n Ban Chỉ đạo ây dựng chính quyền điện tử tỉnh
Gia Lai; Quyết định điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nh nước
tỉnh Gia Lai năm
; Văn n chỉ đạo tri n hai Chỉ thị số
CT-TTg ng y
2019
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường o đ m an to n, an ninh mạng nhằm c i
thiện chỉ số ếp hạng của Việt Nam; ề uất UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
em t, cho ý iến đối với ề án “Xây dựng th nh phố Plei u theo hướng đô thị thông
minh”.
- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông áo số
TB-UBND ng y
về ết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá ếp hạng
mức độ chính quyền điện tử tại các cơ quan h nh chính nh nước v các chỉ số liên quan
công tác c i cách h nh chính (CCHC) của tỉnh, Sở đã phối hợp với đơn vị phát tri n phần
mềm chỉnh sửa, cập nhật một số i u mẫu, chức năng đối với Trục liên thông văn n
điện tử của tỉnh, phần mềm Qu n lý văn n v điều h nh ( ao gồm phần mềm Một cửa
điện tử liên thông đã được tích hợp chung trong hệ thống QLVB H), Nâng cấp phần
mềm “Một cửa điện tử dùng chung” phục vụ gi i quyết thủ tục h nh chính lĩnh vực đất
đai liên thông. Trong tháng, đã tiến h nh c i đ t, cập nhật mã nguồn phần mềm
QLVB H sau nâng cấp, tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn các chức năng mới nâng cấp
của phần mềm QLVB H v cách ý số văn n điện tử trong phần mềm QLVB H.
Nghiên cứu, đề uất UBND tỉnh tri n hai hệ thống thông tin phục vụ họp v ử lý công
việc của UBND tỉnh (Eca inet) trên môi trường điện tử.
- ã tổ chức
lớp An to n thông tin,
lớp Chuẩn ỹ năng ứng dụng CNTT cơ n,
đồng thời tiếp tục tổ chức chiêu sinh các lớp ồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán ộ,
công chức, viên chức cấp tỉnh v cấp huyện năm
. Phối hợp với Sở Nội vụ tri n hai
ế hoạch tập huấn công tác CCHC cho đội ng nhân viên Bưu điện. Hướng dẫn, chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị thực hiện c i thiện các chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu
qu qu n trị v h nh chính công, chỉ số h i lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục
vụ của cơ quan h nh chính nh nước. ề nghị các địa phương ử lý tình trạng hồ sơ một
cửa điện tử tr hạn tại cấp ã. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tri n hai Hội nghị
Truyền hình trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Thông tin v Truyền thông.
- Góp ý các Dự th o văn n; thẩm định, góp ý nhiệm vụ, dự án CNTT của các đơn vị
trên địa n tỉnh theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ qu n lý ng nh về TT&TT.
- Tiếp tục theo d i công tác o đ m an to n thông tin mạng trên địa n tỉnh, hướng
dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa n tỉnh ác định cấp độ an to n hệ thống thông tin.
- Qu n lý chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trên địa n tỉnh: Tiếp tục tổng hợp
danh sách, đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp mới, thu hồi, thay đổi thông tin, hôi phục

mật hẩu chứng thư số chuyên dùng đ giao dịch điện tử với Kho ạc. Hướng dẫn, gi i
đáp vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình sử dụng.
- Qu n lý, cấp t i ho n thư điện tử công vụ; cấp tên miền Internet “gialai.gov.vn” v
“gialai.org.vn” cho các cơ quan nh nước thuộc tỉnh. Tiếp nhận v ử lý các vướng mắc,
đề uất; h trợ các đơn vị trong việc sử dụng, ây dựng các hệ thống văn phòng điện tử,
một cửa điện tử, hệ thống mạng WAN, … do tỉnh đầu tư.
2. Lĩnh vực bƣu chính, viễn thông (BCVT):
- Báo cáo s n lượng, doanh thu ưu chính Quý II năm
trên địa n tỉnh;
- Chỉ đạo các doanh nghiệp ưu chính hắc phục những tồn tại trong quá trình cung
ứng dịch vụ ưu chính trên địa n tỉnh; Chỉ đạo các doanh nghiệp ưu chính, vi n thông,
cơ quan áo chí, đ i phát thanh truyền hình Gia Lai tăng cường các iện pháp chủ động
ứng phó với Bão số .
- Tham gia đo n h o sát v thống ê số lượng doanh nghiệp vi n thông trên địa n
tỉnh Gia Lai. Phối hợp với Cục thống ê giám sát thu thập thông tin của một số chỉ tiêu
thống ê về thông tin v truyền thông tại huyện Phú Thiện v huyện Chư Sê.
- Cơ sở hạ tầng, các thiết ị chuy n mạch, truyền dẫn thuộc mạng lưới BCVT v hạ
tầng thông tin trên địa n tỉnh hoạt động ổn định.
* Bƣu chính: To n tỉnh hiện có 8 đi m phục vụ; trong đó có
đi m Bưu điện
văn hóa ã (B VHX) (có 5 đi m đang hoạt động;
đi m tạm đóng cửa do hoạt động
hông hiệu qu ), 8 ưu cục các cấp,
đại lý ưu điện, 5 thùng thư công cộng độc lập.
Có 8 chi nhánh công ty Bưu chính, 8 văn phòng đại diện,
công ty TNHH một th nh
viên,
đi m phát;
tuyến huyện của Công ty Bưu chính Viettel. Tỷ lệ ã có đi m
B VHX đạt 88,5 % (
đi m B VHX 8 ã), án ính phục vụ ình quân ,
m đi m, mật độ phục vụ ình quân 5.88 người đi m. Có
ã, phường, thị trấn
có áo đến trong ng y (tỷ lệ 5, 5%);
- Hội Tem Gia Lai hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích v điều lệ, thường uyên giáo
dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc đến các hội viên đ chuy n t i v o việc ây dựng
Bộ sưu tập.
* Viễn thông: Tổng số trạm thu phát sóng (BTS) đến thời đi m n y l . 5 trạm,
trong đó có
trạm điều hi n thông tin di động (BSC);
- Thuê ao điện thoại trong tháng 8 tăng 8.
thuê ao (TB) l y ế đến thời đi m áo
cáo .340. 8 TB (trong đó: TB cố định: .
TB, di động tr sau: .
TB, di động
tr trước: .
.
TB); tỷ lệ thuê ao điện thoại hiện nay đạt , % TB
dân;
- Trong tháng 8 tăng . 8 thuê ao Internet, nâng tổng số thuê ao Internet trên địa
n to n tỉnh lên .5 8 TB (trong đó TB: Dial-up l TB, ADSL, FTTH l
.5 8 TB);
đạt tỷ lệ , TB
dân. Tỷ lệ dân sử dụng Internet đạt 5 , %; tổng số đại lý Internet,
đi m cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt l đại lý) trên địa n to n tỉnh
l
đại lý;
- Hoạt động tần số: Các mạng thông tin vô tuyến hoạt động ổn định.
3. Lĩnh vực Thông tin, Báo chí và Xuất bản (TT-BC-XB):
- Tham mưu UBND tỉnh dự th o ề án thực hiện sắp ếp các cơ quan áo chí tỉnh Gia
Lai theo Quy hoạch phát tri n v qu n lý áo chí to n quốc đến năm 2025; đề uất
UBND tỉnh giao Sở TT&TT nhiệm vụ hướng dẫn, i m tra, giám sát các huyện, ã được
h trợ trang thiết ị tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động trên địa n tỉnh Gia Lai thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia Gi m nghèo ền vững giai đoạn
-2020.
- Thường uyên theo d i các hoạt động áo chí, phát thanh truyền hình, trang thông tin
điện tử, hoạt động uất n - in ấn - phát h nh, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên
địa n tỉnh, ịp thời tổng hợp, áo cáo ịp thời cho các cơ quan cấp trên theo quy định.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh
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ủy, các cơ quan cấp trên v định hướng cho các cơ quan áo, đ i, Phòng Văn hóa v
Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin v Th thao các huyện thị ã th nh phố tập
trung tuyên truyền các nội dung:
+ Tuyên truyền, phổ iến, hướng dẫn tri n hai thực hiện ề cương tuyên truyền ết
qu công tác phòng, chống thiên tai năm
8, nhiệm vụ năm
v mạng ã hội VCNet
của Ban Tuyên giáo Trung ương; Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ng y hội to n
dân o vệ an ninh Tổ quốc” năm
; "Chiến lược o vệ iên giới quốc gia"; ề án văn
hóa công vụ; công tác o vệ môi trường; công tác dân vận của hệ thống chính trị; ề án
chuy n giao một số nhiệm vụ, dịch vụ h nh chính công trên địa n tỉnh Gia Lai sang Bưu
điện tỉnh; việc c i thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc đơn gi i hóa, công hai,
minh ạch thủ tục h nh chính, đẩy mạnh rút ngắn thời gian gi i quyết thủ tục h nh chính;
tăng cường công hai thông tin về pháp lý, đất đai, quy hoạch, đấu thầu...
+ Tuyên truyền, phổ iến ế hoạch tổ chức các hoạt động ỷ niệm năm Ng y th nh
lập đô thị Plei u (
), dự iến L đón nhận Quyết định công nhận
th nh phố Plei u l đô thị Loại I, trực thuộc tỉnh Gia Lai.
+ Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu qu của
tội phạm v các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đ c iệt ở
những địa n vùng sâu, vùng a, đồng o dân tộc, hu vực nông thôn, hu công nghiệp,
hu chế uất; Tăng cường công tác qu n lý các nội dung qu ng cáo đăng t i trên áo chí,
môi trường mạng, uất n phẩm v qu ng cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;
Tuyên truyền công tác phòng, chống s n uất, inh doanh, uôn án các loại ma túy; tình
hình trật tự an to n giao thông; Nguy cơ v tác hại của ệnh Cúm gia cầm, thông tin chính
ác tình hình di n iến ệnh Cúm gia cầm trong nước v trong tỉnh.
- Thẩm định, cấp ph p cho các uất n phẩm hông inh doanh. Ki m tra lưu chi u:
T i liệu uất n hông inh doanh; Báo Gia Lai h ng ng y, Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí
Khoa học công nghệ v Môi trường theo đúng quy định.
- Báo Gia Lai: Trong tháng phát h nh 27 ỳ = 241.000 tờ.
- i Phát thanh v Truyền hình tỉnh Gia Lai: Phát thanh: .
giờ
phút (Trong đó:
Bahnar + Jrai:
giờ
phút); Truyền hình: .5 giờ 5 phút (Trong đó : Bahnar + Jrai:
giờ).
- In uất n phẩm: Trong tháng thực hiện 150.214.000 trang in với doanh thu
4.448.000.000 đồng.
4. Về thực hiện các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia:
- Ki m tra v thẩm định Tiêu chí số 8 về Thông tin v Truyền thông của ã Ia Tul
huyện Ia Pa đăng ý phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm
; r soát, đánh giá ết
qu ây dựng nông thôn mới của 5 ã đã có quyết định công nhận “ ã đạt chuẩn nông
thôn mới” giai đoạn
chưa đạt
tiêu chí theo Bộ Tiêu chí giai đoạn
. Ban h nh áo cáo tổng ết
năm thực hiện Tiêu chí số 8 giai đoạn
-2020.
- Chuẩn ị đ
n giao phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện v
ã cho các đơn vị thụ hưởng. Tri n hai thực hiện nhiệm vụ đ c thù s n uất nội dung
thông tin, tuyên truyền chung cho hu vực Tây Nguyên” thuộc nhiệm vụ “Gi m nghèo về
thông tin năm
” của Dự án “Truyền thông v gi m nghèo về thông tin".
5. Công tác Thanh tra:
- Tổ chức tri n hai i m tra, ác minh các nội dung liên quan đến lĩnh vực áo chí;
Tiến h nh thanh tra các doanh nghiệp vi n thông, truyền hình tr tiền trên địa n tỉnh;
Tổ chức điều tra, h o sát lĩnh vực internet, trò chơi điện tử theo Kế hoạch theo d i tình
hình thi h nh pháp luật về thông tin v truyền thông năm
.
- Ban h nh Quyết định sửa đổi, ổ sung Kế hoạch thanh tra chuyên ng nh thông tin v
truyền thông năm
(do có sự thay đổi tên gọi của các đơn vị được thanh tra). Ban
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h nh Quyết định ử phạt vi phạm h nh chính về lĩnh vực vi n thông đối với
cá nhân,
số tiền l .5 .
đồng.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, tiếp nhận v gi i
quyết đơn thư hiếu nại, tố cáo; quy định của pháp luật về phòng chống tham nh ng, qua
theo d i, giám sát chưa có dấu hiệu tham nh ng trong cơ quan. Thực hiện nghiêm túc
việc thanh tra, i m tra, thực h nh tiết iệm 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):
- H trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh vận h nh, sử dụng thông suốt các
hệ thống CNTT trên to n tỉnh. Duy trì, vận h nh ổn định, thông suốt các hệ thống thông
tin thuộc Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. iều hi n, vận h nh tổ chức th nh công
cuộc họp trực tuyến qua hệ thống Hội nghị truyền hình, đ m o chất lượng
- Thực hiện ử lý trên 42.899 cuộc tấn công Spam Mail; ngăn ch n
địa chỉ IP lạ từ
Mỹ, Nhật B n, H n Quốc, Iran, … truy cập v o các hệ thống của Trung tâm tích hợp dữ
liệu; H trợ ử lý sự cố các hệ thống công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị với hơn
288 cuộc gọi thông qua đường dây nóng.
- H trợ các đơn vị địa phương qu t v diệt virut ằng một số phần mềm chuyên dùng
v ch n các ip theo c nh áo từ trung tâm ứng cứu hẩn cấp sự cố máy tính VNCERT
trên thiết ị tường lửa (Astaro);
- Hướng dẫn các đơn vị trên địa n tỉnh cách theo d i, giám sát v ngăn ch n các thư
điện tử gi mạo nhằm yêu cầu ác thực t i ho n người dùng.
- Tri n hai thực hiện nhiệm vụ: “Ứng phó sự cố an to n thông tin mạng trên địa n
tỉnh Gia Lai” năm
.
7. Công tác khác:
- Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện hu vực III – Cục Tần số vô tuyến điện
(Bộ TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác qu n lý nh nước về Thông tin v
Truyền thông tại địa phương cho Lãnh đạo Văn phòng H ND – UBND; Lãnh đạo phòng
Văn hóa – Thông tin các huyện, thị ã, th nh phố;
- Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền v thực hiện có hiệu qu việc h trợ các
doanh nghiệp trên địa n tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở
Thông tin v Truyền thông tổ chức th nh công Hội th o “Thông tin v Truyền thông đối
với Doanh nghiệp”. Thông qua Hội th o n y, các doanh nghiệp đã được hướng dẫn, sử
dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ , trên được tri n hai trên địa n tỉnh v một
số ỹ năng tiếp úc, tr lời phỏng vấn áo chí v ử lý hủng ho ng truyền thông; cùng
với đó l sự trao đổi v hỏi đáp, tr lời các iến nghị, thắc mắc từ doanh nghiệp với cơ
quan qu n lý nh nước về các vấn đề liên quan đến thông tin &truyền thông.
- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, H ND, UBND tỉnh như:
Công tác thi đua hen thưởng; CCHC; thực hiện nghiêm túc việc “Học tập v l m theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phòng, chống tham nh ng; đ m o quốc
phòng - an ninh v phát tri n inh tế - ã 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 v Th thao; phòng Văn hóa v Thông tin;
i Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đã tập trung tuyên truyền các hoạt động ỷ
niệm các ng y l , ph n ánh ịp thời các hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, inh tế, văn
hóa – ã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an to n ã hội ở địa phương. Hoạt động ưu
chính, vi n thông trên địa n cấp huyện ổn định, các doanh nghiệp ưu chính, vi n
thông đ m o thông tin liên lạc, vận chuy n thư, áo, công văn, t i liệu đến các ã trong
ng y phục vụ sự lãnh đạo, điều h nh của các cấp chính quyền, nhu cầu thông tin của nhân
dân v đ m o công tác an ninh – quốc phòng địa phương.
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II. CHƢƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9:
1. Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT):
- Tham mưu UBND tỉnh an h nh Quy chế hoạt động Chính quyền điện tử tỉnh Gia
Lai; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc ý số văn n
điện tử theo đúng quy định của Bộ Nội vụ tại Thông tư số
TT-BNV ng y
24/01/2019.
- Hướng dẫn, tổng hợp đ trình Ủy an nhân dân tỉnh Kế hoạch ứng dụng CNTT trong
hoạt động các cơ quan nh nước tỉnh Gia Lai năm
; Báo cáo số liệu phát tri n Chính
phủ điện tử Quý III năm
; Báo cáo Quý II năm
ết qu nhiệm vụ thực hiện tại
Kế hoạch 8 KH-UBND ng y
của UBND tỉnh “về thực hiện Nghị quyết số
17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, gi i pháp trọng tâm phát tri n Chính phủ
điện tử giai đoạn
, định hướng đến
5”; Ban h nh Kế hoạch i m tra chính
quyền điện tử năm
.
- Ki m tra, áo cáo thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn n số
5 UBND-NC
ng y
về việc nộp hồ sơ điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của ng nh
B o hi m ã hội đối với nhóm thủ tục liên thông hai sinh, đăng ý thường trú, cấp thẻ
o hi m y tế cho trẻ em dưới tuổi tại UBND cấp ã.
- Tiếp tục tri n hai các dự án, nhiệm vụ CNTT được giao năm
theo ế hoạch,
trọng tâm l việc nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử lĩnh vực đất đai; Tăng cường công
tác o mật hệ thống v nâng cấp phần mềm QLVB H to n tỉnh v ho n thiện chỉnh sửa
l i phần mềm QLVB H. Tiếp tục mở các lớp ồi dưỡng iến thức CNTT cho cán ộ
công chức viên chức của tỉnh. Tổng hợp, đăng ý gia hạn chứng thư số của lãnh đạo các
Sở, an, ng nh được cấp năm
5.
- Tiếp tục qu n lý, tham mưu công tác o đ m an to n thông tin mạng trên địa n
tỉnh; qu n lý chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho các đơn vị
h nh chính trên địa n tỉnh Gia Lai; qu n lý, cấp tên miền Internet “gialai.gov.vn” v
“gialai.org.vn” cho các cơ quan nh nước thuộc tỉnh; theo d i việc vận h nh các hệ thống
CNTT dùng chung của tỉnh đ các hệ thống hoạt động một các liên tục, thông suốt.
2. Lĩnh vực bƣu chính viễn thông:
- Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp vi n thông thực hiện nghiêm túc công tác qu n lý
thuê ao di động tr trước trên địa n tỉnh Gia Lai.
- Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp vi n thông phối hợp iện Lực Gia Lai chỉnh trang
mạng cáp ngoại vi vi n thông trên địa n tỉnh Gia Lai trong năm
.
- Tiếp tục tri n hai Kế hoạch số 5 5 KH-UBND ng y
của Ủy an nhân
dân tỉnh Gia Lai thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình m t đất trên địa
n tỉnh Gia Lai giai đoạn
-2020; Kế hoạch phối hợp công tác qu n lý tần số vô
tuyến điện trên địa n tỉnh Gia Lai năm
.
- Tổ chức i m tra thực hiện ề án thí đi m chuy n giao một số nhiệm vụ, dịch vụ
h nh chính công trên địa n tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh.
3. Lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản:
- Tiếp tục thực hiện 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 ỳ. Thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, cấp ph p thuộc lĩnh vực áo chí,
uất n;
- Tăng cường công tác qu n lý nh nước về hoạt động Báo chí; Xuất n - In ấn - Phát
h nh; Phát thanh - Truyền hình v Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ
sở trên địa n, thường uyên i m tra, nắm tình hình, ịp thời phát hiện, ử lý các vi
phạm trong hoạt động áo chí, uất n, phát h nh.
- Tiếp tục tri n hai thực hiện các chương trình về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở
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theo ế hoạch đã đề ra.
4. Về thực hiện các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia:
- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin v Truyền thông đối với
ã đăng ý đạt chuẩn nông thôn mới v
ã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao
; hướng dẫn các a chuẩn ị hồ sơ minh chứng theo quy định. Tham gia thẩm
định Tiêu chí số 8 về Thông tin v Truyền thông hi có yêu cầu của Ban chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Tiếp tục tri n hai thực hiện nội dung: Gi m nghèo về thông tin của Dự án “Truyền
thông v gi m nghèo về thông tin” năm
theo ế hoạch đã an h nh.
5. Lĩnh vực thanh tra:
- Tiến h nh các nội dung thanh tra lĩnh vực vi n thông, truyền hình tr tiền trên địa
n tỉnh Gia Lai;
- Thanh tra hoạt động áo chí đối với
cơ quan áo chí của địa phương;
- Tổ chức điều tra, h o sát theo Kế hoạch theo d i tình hình thi h nh pháp luật
năm
đã an h nh;
- Thực hiện các cuộc thanh tra đột uất theo chỉ đạo, yêu cầu của Bộ TT&TT,
UBND tỉnh v theo đơn thư hiếu nại, tố cáo.
- Tiếp nhận, gi i quyết đơn thư hiếu nại, tố cáo hi tổ chức, cá nhân gửi đến;
tuyên truyền phổ iến giáo dục pháp luật của ng nh TT&TT v các quy định hác.
6. Công tác khác:
- Tiếp tục tri n hai các gi i pháp ứng dụng CNTT phục vụ CCHC, ây dựng
chính quyền điện tử v nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo d i, hướng dẫn đôn
đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực
TT&TT;
- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, H ND, UBND tỉnh
như: Công tác thi đua hen thưởng; CCHC, thực hiện nghiêm túc việc “học tập v l m
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phòng, chống lãng phí, tham nh ng;
đ m o quốc phòng - an ninh v phát tri n inh tế - ã hội của tỉnh. Thực hiện 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 đại diện Bộ TT&TT tại
Nẵng
(daidiendanang@mic.gov.vn);
- Cục Thống ê (tmaigla@gso.gov.vn);
- Sở Kế hoạch v ầu tư
(ktn.skhdt.gialai@gmail.com, vxkhdt@gmail.com);
- Lưu: VT, P. KHTC, các phòng c môn.
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