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* 

Số 374-TB/VPTU 

                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

                   Phan Thiết, ngày 28 tháng 02 năm 2018 

  

 
THÔNG BÁO 

kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ 

tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông 

 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017,  

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 

----- 
 

Ngày 22/02/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc 

với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, 

những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Cùng tham dự buổi làm việc có 

đồng chí Đỗ Hữu Quy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Đức Hoà – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo 

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách - Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Đảng 

uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Qua báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, ý 

kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, 

chỉ đạo:  

I. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017: 

 Năm 2017, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền 

thông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt 

kết quả khá tích cực; nổi rõ là: 

- Đã tổ chức thực hiện hoàn thành 09 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 

do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các quy 

định trên lĩnh vực thông tin, truyền thông; làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu 

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản lý điều hành ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Thường xuyên triển khai, phổ biến công khai các văn bản quy phạm pháp 

luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các ngành, các tổ chức và nhân 

dân biết và thực hiện; có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, nhất là đối 

với các ngày lễ, sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước; làm tốt việc quảng bá 

hình ảnh của tỉnh, thu hút nhiều người đến tham quan, tìm hiểu, góp phần thúc 

đẩy kêu gọi đầu tư vào tỉnh. 
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- Phối hợp tốt việc theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin nổi cộm, kịp thời 

định hướng dư luận, góp phần giải tỏa những bức xúc được dư luận xã hội quan 

tâm. Thực hiện khá tốt vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí xuất bản; 

xử lý, chấn chỉnh kịp thời một số vụ, việc hoạt động chưa đúng luật báo chí.  

- Hoạt động bưu chính, viễn thông đảm bảo thông suốt, kịp thời phục vụ 

sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và đáp ứng nhu cầu thông tin, liên lạc của 

các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.  

- Tham mưu triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin mạng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, uốn 

nắn kịp thời những sai phạm trên các lĩnh vực tần số vô tuyến điện, internet, 

xuất bản, thông tin điện tử, viễn thông, quảng cáo... 

- Chi uỷ và lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện khá nghiêm túc Chương 

trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 

biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Kế hoạch số 31-

KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, 

khuyết điểm; đáng chú ý là: 

- Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm giảm; hiệu quả ứng dụng 

công nghệ thông tin ở một số cơ quan, đơn vị chưa tương xứng với đầu tư; việc 

thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đạt yêu cầu. Ứng dụng 

công nghệ thông tin chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính, đổi 

mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả 

công việc. 

- Công tác thông tin đối ngoại có đổi mới nhưng chậm, chưa có hình 

thức, phương pháp thích hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài. 
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- Chi bộ không đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững 

mạnh”; Bí thư chi bộ, tập thể chi uỷ chưa phát huy đúng mức vai trò, trách 

nhiệm của mình. 

II. Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 

Thông tin, truyền thông là lĩnh vực có nhiều đặc thù và đang thay đổi rất 

nhanh, rất mạnh mẽ; có tác động rất lớn và toàn diện đến mọi mặt của xã hội từ 

kinh tế - xã hội đến an ninh - quốc phòng. Sự bùng nổ công nghệ thông tin và 

truyền thông đã đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng nhưng đây cũng là môi 

trường thuận lợi để các loại tội phạm công nghệ cao thực hiện tấn công; đồng 

thời, do đặc thù phát triển của công nghệ thông tin, nhất là trong thời kỳ cách 

mạng công nghiệp 4.0, với nhiều tính năng mới, các thế lực thù địch lợi dụng sự 

phát triển của công nghệ để hoạt động ngày càng tinh vi, ý thức của một bộ phận 

không nhỏ cộng đồng xã hội còn hạn chế, thậm chí còn có những tổ chức, cá 

nhân cố tình vi phạm. Nghiêm trọng hơn đó là việc tiến hành các hoạt động 

truyên tuyền các quan điểm, luận điệu xuyên tạc để chống phá Đảng, Nhà nuớc. 

Năm 2018, tập thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin 

và Truyền thông phải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước khắc 

phục những hạn chế, khuyết điểm; tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, tận 

dụng mọi thuận lợi, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, 

góp phần chung sức xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. 

Theo đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, 

đề nghị Sở Thông tin và Thông tin tỉnh thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất những nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2018 được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 

 2. Tiếp tục nghiên cứu để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các 

lĩnh vực phụ trách; trong đó chú ý: 

- Phối hợp, định hướng các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống 

tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nỗ lực thực hiện tốt chức 

năng quản lý của mình để góp phần ngăn chặn kịp thời, hiệu quả cao đối với tội 

phạm hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tăng cường theo dõi, 

chấn chỉnh kịp thời những thông tin sai lệch về tỉnh đăng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, có chọn lọc, trọng tâm, 

trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tiến hành các hoạt động thanh, 

kiểm tra đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

- Thường xuyên thông tin về các vụ, việc vi phạm pháp luật, kết quả 

phòng, chống tội phạm của các cấp, các ngành; biểu dương kịp thời các điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân rộng gương điển hình tiên tiến 

trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng, đăng tải, phát sóng các 

thông điệp phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng 

cao nhận thức về xã hội thông tin, kinh tế tri thức, đề cao vai trò của thông tin, 

truyền thông, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

- Triển khai hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ 

quan nhà nước. Tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý thông tin trên 

mạng internet, hạn chế tác động tiêu cực của các thông tin xấu, độc hại theo chỉ 

đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Bảo đảm an toàn thông tin mạng, nhất là tập 

trung công tác cảnh báo, hỗ trợ phòng, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin. 

Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý báo chí, không để xảy ra tình trạng một số 

cơ quan báo chí, nhà báo thông tin sai sự thật.  

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, quan tâm đến công tác luân 

chuyển, điều động cán bộ phù hợp với Đế án vị trí việc làm; chi bộ phấn đấu đạt 

danh hiệu trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị 

quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tác 

phong, ý thức tổ chức kỷ luật, kiên quyết ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

để các sở, ngành có liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành liên quan; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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