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Ninh Bình, ngày 14  tháng 5 năm 2021  
 

THÔNG BÁO 

Kết luận tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo ngày 14/5//2021 

 

Ngày 14/5/2021, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội 

nghị giao ban đánh giá nhiệm vụ thực hiện tuần 20/2021; triển khai nhiệm vụ 

công tác tuần 21/2020 và trong thời gian tới. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đoàn 

Thanh Hải Giám đốc Sở; tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, 

Chánh Văn phòng Sở. 

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng Sở báo cáo tổng hợp kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tuần 20/2021, nhiệm vụ thời gian tiếp theo và các ý kiến tham gia phát 

biểu tại hội nghị, đồng chí  Đoàn Thanh Hải - Giám đốc Sở kết luận như sau: 

1. Về kết quả triển khai nhiệm vụ tuần 20/2021: Đồng chí Giám đốc đã 

đánh giá cao nỗ lực của các phòng trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ trong tuần. 

2. Về nhiệm vụ tuần tới: yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện 

nhiệm vụ theo Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng thời tập trung một số 

nội dung sau: 

* Phòng Công nghệ Thông tin 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND 

ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công 

trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công 

trực tuyến, quy trình nội bộ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTTG ngày 

22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ 

chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở 

hướng dẫn, yêu cầu của bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo đúng tiến độ, thời 

gian theo quy định (theo yêu cầu của công văn số 246/UBND-VP6 ngày 

12/5/2021). 

* Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

- Triển khai tham mưu thực hiện xây dựng hệ thống thông tin nguồn của tỉnh 

để quản lý tập trung các đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – 

viễn thông trên địa bàn tỉnh (Theo yêu cầu của công văn số 246/UBND-VP6 ngày 

12/5/2021) 



- Tham mưu ban hành một số văn bản chỉ đạo, đôn đốc tuyên truyền phòng 

chống Covid 19, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và một số 

nội dung khác 

 * Phòng Bưu chính Viễn thông: Tham mưu cho Lãnh đạo chỉ đạo các 

doanh nghiệp viễn thông tạm dừng, cắt số điên thoại quản cáo rao vặt trên địa bàn 

thành phố Ninh Bình theo đề nghị của UBND thành phố; Xây dựng dự thảo 

phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn năm 2021 

* Phòng Kế hoạch Tài chính: Tiếp tục Phối hợp với Sở Tài chính thực 

hiện thẩm định dự án về ứng dụng CNTT. Phối hợp với các phòng chuyên môn 

lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2021 theo nội dung VB số 

100/SKHCN-TĐC của Sở Khoa học Công nghệ. 

* Thanh tra Sở: Tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Bưu điện tỉnh về 

dịch vụ chuyển phát KT1 và dịch vụ Bưu chính công ích (về giá cước, chuyển 

phát căn cước công dân). Phối hợp với phòng Thông – Báo chí – Xuất bản 

theo dõi, kiểm tra vi phạm trong lĩnh vực tuyên truyền về bầu cử; phòng 

chống dịch Covid -19. 

* Trung tâm CNTT&TT: Tăng cường công tác rà soát, theo dõi thông tin 

trên mạng internet; Triển khai lớp tập huấn dịch vụ công chứng thực bản sao điện 

tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ công chức TP Tam 

Điệp; Phối hợp với phòng CNTT để thực hiện Kế hoạch triển khai cung cấp 100% 

dịch vụ công đủ điều kiện theo quy định lên trực tuyến mức độ 4 và tích hợp 

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh đáp ứng yêu cầu với Cổng 

dịch vụ công quốc gia năm 2021 

* Văn phòng sở:  

- Tiếp tục triển khai các gói sửa chữa trụ sở cơ quan;  

- Phối hợp với P TTBCXB và Phòng BCVT tham mưu Đề án phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, báo cáo lãnh đạo. 

- Phối hợp với Phòng CNTT cập nhật thông tin, dữ liệu các TTHC được 

công bố tại Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 13/5/2021  của UBND tỉnh vào Hệ 

thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định; Niêm yết, 

công khai TTHC này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Xây dựng quy trình 

điện tử và cấu hình quy trình điện tử giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm 

Một cửa điện tử của tỉnh. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng tải 

đầy đủ danh mục, nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới được công bố tại 

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh; Rà soát các TTHC của Sở trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

 

 



 

3. Một số yêu cầu: 

- Các phòng chuyên môn đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-

2025 và các giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện thực hiện, gửi về Văn phòng 

Sở tổng hợp trước 9h ngày 18/5/2021. 

- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan hàng ngày thực 

hiện việc xác nhận điểm đến cơ quan làm việc (bao gồm cả viên chức Trung tâm 

CNTT&TT khi sang Sở) thông qua việc qua việc quét mã QR của Sở.  

Trên đây là kết luận tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo tuần 20/2021. Yêu cầu 

các phòng, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

                                                                         

Nơi nhận:  
- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, TTCN&TT; 

- BBT Trang TTĐT (Đăng tải); 

- Lưu:  VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thảo 
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