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THÔNG BÁO  

     Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  

tại cuộc họp ngày 19/9/2022       

* 
 

Vào lúc 08h00’ ngày 19/9/2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần. Đồng chí Trần Văn Thương – 

Giám đốc Sở chủ trì; tham dự cuộc họp có các Phó Gám đốc Sở; Trưởng các 

phòng, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT. 

Sau khi nghe các phòng, Trung tâm báo cáo nhiệm vụ và trao đổi các nội 

dung tại cuộc họp. Giám đốc Sở kết luận như sau: 

1. Giao đồng chí Đoàn Ngọc Vinh – Phó Giám đốc Sở: Chỉ đạo công 

tác diễn tập phòng thủ đạt hiệu quả tốt nhất; chỉ đạo triển khai việc chồng, lõm 

sóng di động. 

2. Giao đồng chí Hoàng Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Sở: Tiếp tục chỉ 

đạo việc đăng tải thông tin của các Trang, Cổng thông tin điện tử, lượng hóa 

việc đăng tin để theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

3. Nhiệm vụ chung (Yêu cầu các phòng, Trung tâm CNTT và TT nghiêm 

túc thực hiện một số nội dung sau). 

- Thực hiện nghiêm Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở TT&TT tại 

Quyết định số 134/QĐ-STTTT ngày 01/7/2022.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 58/TB-STTTT 

ngày 12/9/2022 Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc 

họp giao ban ngày 09/9/2022. 

4. Nhiệm vụ cụ thể: 

4.1. Văn phòng Sở 

- Chuẩn bị nội dung tổ chức sơ kết 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 

vụ 03 tháng cuối năm 2022 (hoàn thành trước ngày 30/9/2022); 

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính 09 

tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 (hoàn thành 

trước ngày 30/9/2022); 

- Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện việc cập nhật tin, bài trên Trang 

Thông tin điện tử của Sở (báo cáo tại cuộc họp giao ban kỳ tới); 

- Tham mưu cho chủ trương về xét tuyển viên chức (02 trường hợp) đối 

với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (hoàn thành trong trước 

ngày 30/9/2022); 

- Phối hợp với Trung tâm CNTT&TT để thống nhất việc đồng chí Phan 

Thị Thu tiếp tục làm việc tại Văn phòng Sở chờ xét tuyển vào công chức hoặc 
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điều chuyển sang công tác tại Trung tâm CNTT&TT (báo cáo tại cuộc họp 

giao ban kỳ tới); 

- Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đăk Nông, xây dựng Kế hoạch phân công 

nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị (hoàn thành trước ngày 30/9/2022); 

- Tham mưu triển khai thanh quyết toán kinh phí sửa chữa trụ sở cơ quan. 

4.2. Thanh tra Sở 

Nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ thanh, kiểm tra vào chương trình năm 2023:  

Kiểm tra các phần mềm hệ thống thông tin tại các Sở, ban, ngành trên địa bàn 

tỉnh… đã triển khai; Kiểm tra vùng lõm sóng; Kiểm tra về hệ thống truyền 

thanh  loa, đài trên địa bàn tỉnh. 

4.3. Phòng Công nghệ thông tin 

- Tham mưu chính sách cho Tổ công nghệ số cộng đồng; 

- Đề xuất cụ thể giải pháp khắc phục chỉ số chuyển đổi số của tỉnh - cụ thể 

theo 98 chỉ số thành phần (hoàn thành trước ngày 30/9/2022). 

4.4. Phòng Bưu chính viễn thông 

- Thu thập, cập nhật số liệu thuộc lĩnh vực BCVT trên hệ thống GIS và 

Phần mềm quản lý chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; 

- Tham mưu hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ của ngành nhanh 

chóng, kịp thời. 

4.5. Phòng Thông tin, Báo chí – Xuất bản 

Chủ trì phối hợp với phòng Bưu chính – Viễn thông tham mưu báo cáo về 

công tác thông tin cơ sở. 

4.6. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông 

 Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia triển khai mô hình điểm 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: mô hình cà phê thương hiệu 

Enjoy Coffee. 

Trên đây là nội dung Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông ngày 19/9/2022. Yêu cầu các phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin và 

truyền thông nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng 

Sở tổng hợp phục vụ giao ban kỳ tới./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (b/c); 

- Các phòng, TT.CNTT&TT(t/h); 

- Lưu: VT, VP. 
 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

     

 

 

        Nguyễn Thị Hoa                                                     
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