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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  

tại cuộc họp giao ban ngày 22/7/2022 

 

 

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc 

họp giao ban định kỳ hàng tuần và sinh hoạt chuyên đề về tính minh bạch trong chỉ số 

PCI. Đồng chí Trần Văn Thương - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có 

các đồng chí: lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở; vắng đồng chí Đoàn Ngọc Vinh - 

Phó Giám đốc (ốm). 

Sau khi nghe Văn phòng Sở báo cáo tình hình thực hiện công tác tuần; phòng 

Thông tin Báo chí Xuất bản báo cáo chuyên đề về tính minh bạch trong chỉ số PCI và ý 

kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Văn Thương - Giám đốc Sở kết 

luận như sau: 

1. Yêu cầu Văn phòng Sở rà soát tất cả các Quy chế hiện hành, tham mưu thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng các quy định của 

pháp luật. 

- Theo dõi chặt chẽ, đôn đốc kịp thời việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các 

phòng, Trung tâm để làm cơ sở cho đánh giá xếp loại cuối năm. 

- Giao Văn phòng phối hợp với các phòng, Trung tâm hỗ trợ phòng Bưu chính 

Viễn thông triển khai 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc trách nhiệm của Sở. 

- Văn phòng lưu ý: không phát hành đối với những văn bản đi không thực hiện 

thao tác phúc đáp văn bản trên hệ thống; trừ những văn bản phát sinh không có văn bản 

đến. 

2. Phòng Bưu chính Viễn thông khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện các nội 

dung thuộc chương trình công tác của Sở thuộc trách nhiệm của phòng đảm bảo đúng 

tiến độ đề ra. Những việc chậm trễ trong 6 tháng đầu năm, yêu cầu báo cáo giải trình 

nguyên nhân chậm trễ và hoàn thiện ngay trong tháng 8/2022. 

3. Giao đồng chí Đoàn Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở tăng cường chỉ đạo, theo 

dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các phòng được phân công phụ trách 

(phòng Bưu chính Viễn Thông và phòng Thông tin, Báo chí Xuất bản). Chỉ đạo thực 

hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Sở. Trường hợp khó khăn, 

vướng mắc khẩn trương báo cáo Ban Giám đốc để giải quyết kịp thời. 

4. Phòng Công nghệ thông tin chuẩn bị chu đáo việc tổ chức 03 Hội nghị tập huấn 

về chuyển đổi số dành cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân theo Kế hoạch số 



419/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh (rà soát nội dung, chương trình tập huấn 

đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành); phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

phòng có liên quan. 

- Chuẩn bị khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC) đúng kế 

hoạch đề ra. 

5. Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản theo dõi, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ 

thực hiện các hợp đồng kinh tế đã tham mưu ký kết. 

- Chủ trì, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 

1189/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022; theo đó, nêu rõ trách 

nhiệm của từng phòng trong các tiêu chí thành phần thuộc trách nhiệm của Sở, đồng thời 

có kế hoạch theo dõi, đôn đốc kịp thời các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố 

tăng cường công khai minh bạch thông tin trên Website của đơn vị mình, đặc biệt là việc 

đăng tải các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, các dự án đầu tư công, đấu 

thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đối tác công tư,…Trên cơ sở đó, hoàn thiện lại 

báo cáo chuyên đề về tính minh bạch trong chỉ số PCI báo cáo tại cuộc họp giao ban tuần 

đến. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tuần và sinh 

hoạt chuyên đề về tính minh bạch trong chỉ số PCI ngày 22/7/2022; yêu cầu các phòng, 

Trung tâm tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (b/c); 

- Các phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thị Ánh 
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