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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:13/HD-STTTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 01 năm 2018 

 

HƯỚNG DẪN 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin truyền thông năm 2018 

 

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT- BTTTT-BNV ngày 

10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, phòng VHTT thuộc UBND huyện, quận, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; 

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin cơ sở và một 

số nhiệm vụ của ngành năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố.  

1.1. Lĩnh vực Báo chí,  Phát thanh truyền hình, Thông tin cơ sở, Thông tin 

điện tử, Thông tin đối ngoại:  

- Hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ thực hiện hoạt động phát thanh, truyền 

thanh cấp huyện, Cổng Thông tin điện tử huyện và Đài Truyền thanh xã cụ thể:  

Hướng dẫn nội dung, tỷ lệ, thời lượng, âm lượng, hoạt động Ban biên tập 

và các hoạt động nghiệp vụ thông tin cho Đài truyền thanh huyện và Đài Truyền 

thanh xã. Tham mưu vận hành Cổng Thông tin điện tử của huyện, thành phố 

theo thực tế từng địa phương (thành lập Ban Biên tập, xây dựng Quy chế hoạt 

động của Ban Biên tập, Quản trị Cổng TTĐT...);  

- Tham mưu, chủ động cung cấp thông tin quảng bá, thông tin giải thích 

làm rõ về địa phương cho báo chí, truyền thông. Theo dõi tình hình báo chí 

Trung ương và địa phương phản ánh về địa phương mình, tham mưu lãnh đạo 

UBND huyện, thành phố chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin 

cho báo chí và gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Theo dõi, đôn đốc việc phát ngôn của người phát ngôn các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện, thành phố.  
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- Nắm tình hình hoạt động thông tin điện tử, thông tin trên mạng xã hội của 

các tổ chức, cá nhân, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý khi phát hiện vi phạm. 

- Rà soát, đánh giá thực trạng đài truyền thanh cấp xã, cụm loa cấp thôn, 

đề xuất xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất theo chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới (khi có yêu cầu). 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, thông 

tin (gồm cả thông tin cơ sở, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại) trên địa bàn với 

UBND huyện, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông (mỗi tháng 01 lần). 

- Tổng hợp, báo cáo theo kỳ công tác quản lý về thông tin điện tử trên địa 

bàn cấp huyện theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-

BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trước ngày 31 

tháng 01 và 31 tháng 7 hàng năm). 

- Tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ quý/lần hoặc 

đột xuất (khi có yêu cầu). 

- Tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí, thông tin điện tử, thông tin 

đối ngoại, thông tin cơ sở khi được triệu tập. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thông tin cơ sở năm 2018 

của UBND huyện (sau khi Kế hoạch UBND tỉnh ban hành). Trước ngày 

05/12/2018, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Báo cáo kết quả công tác QLNN về thông tin trên Báo chí, Phát thanh 

truyền hình, Thông tin cơ sở, Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại theo mẫu 

biểu quy định gửi Sở Thông tin và Truyền thông.  

1.2. Lĩnh vực Xuất bản: 

- Hướng dẫn các cơ sở in trên địa bàn làm thủ tục đăng ký cơ sở in theo quy 

định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ và Thông tư 

số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Thực hiện quản lý cơ sở dịch vụ photocopy theo Điều 25, Điều 26 Nghị 

định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.  

- Tổng hợp báo cáo hoạt động cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy định kỳ 6 

tháng/lần hoặc đột xuất gửi Sở Thông tin và Truyền thông (theo mẫu). 

- Kiểm tra, phát hiện, đề xuất và thu hồi các xuất bản phẩm không được 

phép lưu hành hoặc có Quyết định đình chỉ, thu hồi.  

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 trên địa 

bàn và tham gia hoạt động do cấp tỉnh tổ chức. 

- Báo cáo kết quả công tác QLNN về xuất bản theo mẫu biểu quy định gửi 

Sở Thông tin và Truyền thông.  

1.3. Lĩnh vực Bưu chính.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đảm bảo an 

toàn, an ninh trong hoạt động Bưu chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 
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- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.  

 - Tiếp tục hướng dẫn triển khai Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 

26/12/2016 Thủ tướng Chính phủ quy định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan 

Đảng, Nhà nước. 

- Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn. 

- Hướng dẫn kiểm tra việc vận chuyển, phát hành các ấn phẩm báo chí đảm 

bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ theo Quyết định số 633/QĐ-TTg 

ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp 

chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2017. 

- Hướng dẫn việc quản lý, khai thác các điểm Internet thuộc dự án BMGF-

VN trên địa bàn huyện. 

-  Kiểm tra hoạt động luân chuyển sách, báo tại các điểm bưu điện - văn hóa xã. 

- Báo cáo định kỳ và đột xuất nhiệm vụ; kế hoạch; tình hình phát triển cơ 

sở hạ tầng, dịch vụ bưu chính theo quy định. 

- Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết 

yếu về Bưu điện - Văn hoá xã, điểm phục vụ Bưu chính đạt tiêu chí nông thôn mới. 

- Hướng dẫn  thực hiện điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch 

vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. 

1.4. Lĩnh vực Viễn thông.  

- Hướng dẫn, phối hợp kiểm tra các dịch vụ công về viễn thông trên địa bàn 

huyện theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các Doanh nghiệp đảm bảo 

thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, chính quyền, phục vụ quốc phòng, 

an ninh; phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và các thông 

tin khẩn cấp khác trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 

24/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 

25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP 

ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;  

- Triển khai Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử 

dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của 

các cơ quan Đảng, nhà nước. 

- Phối hợp kiểm tra việc xây, lắp, việc kiểm định các trạm thu phát sóng 

thông tin di động trên địa bàn huyện/thành phố. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=184396
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- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu xã có dịch 

vụ viễn thông, Internet đạt tiêu chí nông thôn mới. 

- Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định, tham mưu UBND huyện, thành phố cấp 

mới, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của các điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

- Hướng dẫn kiểm tra, quản lý hoạt động của đại lý Internet, đặc biệt điểm 

bán sim, thẻ trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định .  

- Hướng dẫn tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ lĩnh vực viễn thông: Số liệu phát triển thuê bao điện thoại, Internet, 

các trạm BTS, hạ tầng kỹ thuật viễn thông (tuyến cáp quang, cáp đồng, mức độ 

ngầm hoá, mật độ phủ sóng của các trạm thông tin di động) theo quy định.  

- Phối hợp với các cơ quan thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

của Nhà nước về lĩnh vực viễn thông; phối hợp giải quyết khiếu nại của các tổ 

chức, cá nhân (nếu có). 

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch Hạ tầng kỹ 

thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp tại địa phương; phối hợp kiểm tra 

việc xây lắp và kiểm định các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) đã 

đưa vào hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.  

1.5. Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện.  

- Quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện các 

thủ tục cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện đối với Đài truyền thanh không dây theo Thông tư số 05/2015/TT-

BTTTT ngày 23/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho 

mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. 

- Hướng dẫn tình hình hoạt động của các Đài truyền thanh không dây trên địa 

bàn quản lý. Tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 hàng 

tháng về các số liệu: Tổng số Đài truyền thanh không dây (TTKD) trên địa bàn; số 

Đài TTKD còn hoạt động; số Đài TTKD không hoạt động; số Đài TTKD đã có 

giấy phép sử dụng tần số, thời hạn giấy phép; số Đài TTKD hết hạn giấy phép.  

- Phối hợp với cơ quan thẩm quyền thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, 

cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin 

vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế 

trong địa bàn huyện, thành phố khi có yêu cầu. 

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 

theo quy định hoặc khi có yêu cầu. 

1.6. Lĩnh vực Công nghệ thông tin.  

- Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành:  
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Rà soát các Quy định, Quy chế của UBND huyện, tham mưu ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành cần thiết như: Quy chế Quy 

định tạm thời việc trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; Kế hoạch 

ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện hàng năm; Quy chế đảm bảo ATTT cho các 

hệ thống thông tin trên địa bàn; ... 

- Tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo để ứng dụng hiệu quả hệ 

thống thông tin đã triển khai: 

+ Phổ biến, thực hiện theo các Quy định về Quy chế Quản lý và sử dụng 

chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, UBMTTQ và 

tổ chức Đoàn thể tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh;  

+ Phổ biến rộng rãi Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 

Bắc Kạn. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Quy định này. Hiện 

tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT 

ngày 19/01/2017 về việc Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong 

cơ quan nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ sớm hoàn thiện quy chế của 

tỉnh để ban hành trong thời gian tới. Trước mắt, các đơn vị nghiên cứu, áp dụng 

Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

+ Tham mưu UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, đưa vào sử dụng đồng bộ 

phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và chữ ký số chuyên dùng tại các 

phòng ban và các xã, phường, thị trấn; đặc biệt là việc sử dụng các phần mềm 

dùng chung như phần mềm QLVB&HSCV, hệ thống thư điện tử công vụ, trang 

thông tin điện tử của cấp xã. Đảm bảo tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử đạt từ 80% 

tổng số văn bản trở lên. Thực hiện việc gắn chữ ký số chuyên dùng trên 100% 

các văn bản gửi qua mạng. 

+ Tham mưu UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, đưa vào sử dụng đồng bộ phần 

mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến 

mức độ cao. Rà soát các TTHC, cung cấp ít nhất 50% dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tổng số TTHC cấp huyện, xã. 

+ Nghiên cứu các tiêu chí liên quan về Hiện đại hóa hành chính trong 

Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tham mưu UBND huyện các biện 

pháp tổng thể, đồng bộ nhằm nâng cao kết quả đánh giá, từ đó nâng cao chất 

lượng ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả hoạt động của các CQNN cấp huyện 

và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. 
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+ Tham mưu các biện pháp chỉ đạo, nội dung hướng dẫn, tuyên truyền để 

các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường khai thác các hệ thống thông tin 

của xã, huyện như: Cổng Thông tin điện tử, hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ 

công trực tuyến. Nâng dần tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh. 

- Tham mưu UBND huyện và tổ chức tốt công tác đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin: 

+ Thực hiện việc đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) theo cấp độ đối với 

các hệ thống thông tin của huyện quản lý theo quy định tại Nghị định số 

85/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-

BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

+ Tổ chức rà soát, đánh giá về hiện trạng hệ thống và nguy cơ mất an toàn 

thông tin của huyện. Trên cơ sở rà soát, đề xuất các biện pháp đảm bảo ATTT 

phù hợp theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng trên toàn quốc. 

+ Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nguyên tắc, biện pháp cơ bản trong 

đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng máy tính và mạng Internet đến cán bộ, 

công chức, viên chức của huyện, xã.  

- Tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo CNTT cấp huyện. 

+ Tham mưu việc ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các 

thành viên Ban chỉ đạo CNTT, bổ sung thêm nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố 

an toàn thông tin mạng trong phạm vi đơn vị quản lý. Nâng cao trách nhiệm 

phân công các thành viên BCĐ đối với việc triển khai ứng dụng CNTT tại các 

đơn vị không có thành viên trong Ban Chỉ đạo. 

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động; tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, 

họp  tổng kết của Ban Chỉ đạo.  

+ Tham mưu lãnh đạo huyện triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc 

ứng dụng CNTT đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn. 

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đánh giá mức độ 

Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện theo Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT 

ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cấp 

chứng thư số chuyên dùng đến các đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế tại cấp huyện; 

HĐND-UBND và các đoàn thể cấp xã, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

+ Rà soát hồ sơ đề nghị cấp của các đối tượng trên địa bàn huyện, tổng hợp 

danh sách, hồ sơ để gửi Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Phối hợp quản lý số lượng, danh sách chứng thư số được cấp. 
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+ Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị nêu trên đẩy mạnh ứng dụng  

CKS trên phần mềm TDOffice, thư điện tử công vụ, các hệ thống thông tin 

chuyên ngành và các hệ thống giao dịch điện tử khác. 

+ Tham mưu UBND huyện chỉ đạo việc quản lý, sử dụng chứng thư số 

chuyên dùng trên địa bàn theo chế độ "Mật" theo quy định. 

+ Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn trực 

tiếp trên địa bàn huyện. 

+ Tham mưu UBND huyện thực hiện nội dung Kiến trúc Chính quyền điện 

tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 1.0 đã được ban hành tại Quyết định số 1597/QĐ-

UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh. Đề xuất kế hoạch, dự án ứng dụng 

CNTT phù hợp kiến trúc được duyệt. 

- Chế độ báo cáo định kỳ: 

+ Báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước (năm 2017) 

theo Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình 

hình ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước để Sở Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp, báo cáo Bộ TTTT đánh giá, xếp hạng: Thời gian thực hiện: Tháng 1-2. 

+ Báo cáo mức độ sẵn sàng về ứng dụng và phát triển CNTT Việt Nam 

(Vietnam ICT Index) năm 2018 để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo 

Bộ TTTT, Hội Tin học Việt Nam đánh giá, xếp hạng: Thời gian thực hiện: Tháng 6-7. 

+ Báo cáo định kỳ về xây dựng Chính phủ điện tử: Hàng quý. Nội dung báo 

cáo gửi Sở nắm tình hình triển khai tại các đơn vị và tổng hợp báo cáo Bộ TTTT, 

UBND tỉnh. Thời gian thực hiện: Trước ngày mùng 10 của tháng đầu quý tiếp theo. 

+ Báo cáo đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện theo 

Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Thời gian thực hiện: Quý 4 hàng năm.  

+ Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước 

cấp huyện, xã theo Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Thời gian thực hiện: Quý 4 hàng năm. Riêng năm 

2018 thực hiện đánh giá cho năm 2017 vào tháng 01/2018. 

+ Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của huyện năm 2019: Thời gian 

thực hiện: Quý III/2018. 

- Đề xuất việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT 

của huyện, của xã và trình độ năng lực về CNTT của CBCC,VC trên địa bàn huyện. 

1.7. Nhiệm vụ thông tin và truyền thông khác.  

- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hằng năm: Căn cứ nhiệm vụ được giao 

theo từng lĩnh vực báo chí, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, thông tin điện 

tử; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin, điện tử..., rà soát đầy đủ các 

nhiệm vụ phải thực hiện của năm kế hoạch xây dựng dự toán chi tiết và bảo vệ 

kinh phí với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định. 
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- Xây dựng kế hoạch dài hạn, các chương trình dự án: Căn cứ vào các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ đã được giao tại các Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch 

dài hạn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông, xây dựng nhiệm vụ cụ thể trình UBND ban hành theo quy định và tổ 

chức triển khai theo lộ trình được phê duyệt.  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (bộ phận truyền thông). 

 - Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền 

thông, UBND huyện và đôn đốc của Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện. 

- Chủ động sản xuất tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình, thông tin 

điện tử quảng bá về địa phương; đấu tranh phản bác dư luận, thông tin sai sự 

thật, chưa đầy đủ làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của địa phương. 

- Tham gia vận hành Cổng TTĐT cấp huyện theo phân công của UBND 

cấp huyện. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ 

cho các Đài Truyền thanh xã. 

- Đánh giá hiện trạng, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất của Đài theo 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, báo cáo Phòng VHTT cấp huyện 

để tổng hợp báo cáo chung (khi có yêu cầu). 

3. Tổ chức thực hiện. 

Căn cứ Hướng dẫn này và các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được giao tại Quyết 

định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Yêu cầu các 

đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên trao đổi 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông 

định kỳ theo quy định./. 

 
Nơi nhận:              
Gửi bản giấy: 

- UBND các huyện, tp (phối hợp); 

- Phòng VHTTcác huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành  phố; 

- Lưu: VT, VP.  

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở VHTT&DL (phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT. 
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