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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021
và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2021
1. Công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh:
Trình UBND tỉnh ban hành:
- Quyết định Quy chế vận hành phần mềm thanh toán phí, lệ phí trực tuyến
trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.
- Kế hoạch thực hiện triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số
tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham mưu UBND tỉnh văn bản triển khai Thông tư 42/2020/TT-BTTTT
ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế kỹ
thuật đối với lĩnh vực xuất bản; văn bản tăng cường công tác quản lý của các cơ
quan chủ quản báo chí.
Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số hóa kết quả
giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
Thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính,
vi n thông, công nghệ thông tin, các nhiệm vụ tuyên truyền và theo d i thông tin
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại ch ng.
Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền
thông năm 2021, đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đăng ký nội
dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức. Nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các quy
định phòng, chống tham nhũng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc
ứng xử.

b) Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy chế vận hành phần mềm thanh
toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; Kế hoạch
thực hiện triển khai nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận.
Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số hóa kết quả
giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025.
Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ Thông tin và Truyền
thông số liệu đối với bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận.
Báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất phương án lắp đặt bổ sung thiết bị họp
trực tuyến từ Ủy ban nhân dân tỉnh với 05 Sở (Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và
Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn).
Tiếp nhận, đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin cấp chứng thư
số cho các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà
nước tỉnh Ninh Thuận.
c) Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát
Về hạ tầng: Toàn tỉnh có 02 doanh nghiệp và 10 Văn phòng đại diện hoạt
động bưu chính, chuyển phát. Có 102 điểm phục vụ bưu chính (31 bưu cục; 39
bưu điện văn hóa xã; 32 điểm phục vụ thuộc loại hình khác). Bán kính phục vụ
là 3,24 km/1 điểm và bình quân 5.950 người/1 điểm phục vụ.
Về sản lượng và doanh thu: Sản lượng dịch vụ bưu chính ước thực hiện
trong tháng 01/2021 là 266.557 bưu gửi tăng 12% so với cùng kỳ và 298.350
bưu phát tăng 17% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 14,96 tỷ đồng tăng 15%
so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bưu gửi qua dịch vụ bưu chính công ích
theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ ước thực hiện là 5.019 bưu gửi tăng 5% so với cùng kỳ và 8.000 bưu phát
tăng 9% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 145 triệu đồng, tăng 7% so với cùng
kỳ.
Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông
Hạ tầng viễn thông: Trên địa bàn tỉnh hiện có 07 doanh nghiệp cung cấp
các dịch vụ vi n thông, internet và truyền hình cáp. Có 182 điểm chuyển mạch;
284 tuyến viba; 84 tuyến cáp đồng dài 2.303 km; 804 tuyến cáp quang với tổng
chiều dài 7.148 km, 1.904 trạm BTS (502 trạm 2G, 718 trạm 3G, 684 trạm 4G),
667 vị trí trạm BTS (216 vị trí cột ăngten sử dụng chung), 09 trạm điều khiển
thông tin di động BSC. Hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang để cung cấp dịch vụ
internet cố định băng rộng và dịch vụ truy nhập internet 3G, 4G được phủ đến
100% số thôn có dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.
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Doanh thu và phát triển thuê bao viễn thông: Tổng doanh thu sản xuất,
kinh doanh dịch vụ vi n thông trong toàn ngành tháng 01/2021 ước đạt 61,74 tỷ
đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.
Phát triển 500 thuê bao điện thoại (420 thuê bao di động trả trước, 80 thuê
bao di động trả sau). Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh là 673.583 thuê
bao (trong đó điện thoại cố định 46.000 thuê bao; di động trả sau 42.280 thuê
bao và di động trả trước 585.303 thuê bao), đạt mật độ 113,3 thuê bao/100 dân
(trong đó mật độ điện thoại cố định và di động trả sau đạt 14,8 thuê bao/100
dân).
Phát triển 1.200 thuê bao internet băng rộng (90 thuê bao internet cố định,
490 thuê bao internet di động, 620 thuê bao di động 2G chuyển sang 3G,4G);
tổng số thuê bao internet băng rộng trên toàn tỉnh là 299.955 thuê bao (trong đó
internet cố định băng rộng là 82.189 thuê bao, internet băng rộng di động là
217.766 thuê bao). Mật độ internet trên toàn tỉnh là 91 thuê bao/100 dân. (mật
độ thuê bao internet tăng cao là do quy đổi 82.189 thuê bao internet hộ gia đình
thành 328.400 thuê bao internet cá nhân).
Tình hình quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông
Đề nghị các doanh nghiệp vi n thông xây dựng kế hoạch sử dụng chung hạ
tầng vi n thông năm 2021.
Cho ý kiến về vị trí dự kiến lắp đặt trạm BTS mạng Vinaphone tại Hồ sinh
thái, đường 16/4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo đề
nghị của Vi n thông Ninh Thuận.
Hoàn thành việc bàn giao các trang thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ
thông tin cổ động tại huyện, xã thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về
thông tin năm 2020 cho 03 huyện (Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc) và 07 xã
(Phước Bình, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Chính, Phước Chiến, Hòa
Sơn, Bắc Sơn).
Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2020 và nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả
triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh theo Quyết định
số 2451/QĐ-TTg, Quyết định số 310/QĐ-TTg và các văn bản liên quan; báo cáo
Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt
động bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
d) Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham mưu UBND tỉnh văn bản triển khai Thông tư 42/2020/TT-BTTTT
ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế kỹ
thuật đối với lĩnh vực xuất bản; văn bản tăng cường công tác quản lý của các cơ
quan chủ quản báo chí.
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Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
Tân Sửu 2021; Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu và các ngày kỷ niệm quan trọng di n ra trong năm 2021; Kế hoạch
tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trên màn hình điện tử LED; tuyên truyền
công tác tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025.
Ban hành các văn bản liên quan đến tuyên truyền bình ổn thị trường giá cả
trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu; Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông,
an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 (khoảng 20
lượt văn bản).
Tổng hợp, theo d i việc đăng tải cập nhật tin bài trên báo, thông tin tình hình
báo chí hàng ngày, ban hành điểm báo tuần, tổng cộng với 378 tin/bài, các tin bài
liên quan đến vấn đề lưu ý hạn chế của địa phương, được UBND tỉnh chỉ đạo các
ngành xử lý kịp thời. Tổng số lượt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các
ngành, địa phương là 04 lượt văn bản. Các ngành đã phản hồi và báo cáo kết quả
03 lượt văn bản. Trong tháng, tăng cường công tác theo d i rà soát các thông tin
đăng tải trên báo chí để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý
các trường hợp phản ánh thông tin sai lệch, xuyên tạc các chủ trương, chính sách
của Đảng, xuyên tạc, kích động đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII. Đề nghị các Sở, ngành phản hồi, cung cấp thông tin cho báo chí; ban
hành văn bản đề nghị Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam điều chỉnh tiêu đề bài
báo viết về Hội nghị gặp mặt doanh nhân ngày 15/01/2021.
Tiến hành rà soát, xác định nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội cá
nhân đối với 06 đối tượng. Trong đó có 04 trang mạng xã hội cá nhân có dấu hiệu
vi phạm Nghị định 72/2013/NĐ-CP vì đăng tải, cập nhật thông tin x c phạm danh
dự nhân phẩm của cá nhân, tổ chức. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã
chuyển hồ sơ cho cơ quan an ninh tiếp tục củng cố và xử lý đ ng quy định.
Trong tháng 01/2021, Sở cấp giấy phép qua dịch vụ công đối với 01 giấy
phép Họp báo; 06 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. Hầu hết các cơ
quan, đơn vị xin cấp giấy phép đều chấp hành đ ng các quy định về khuôn khổ,
số lượng và bản in, nội dung theo đ ng Luật Xuất bản.
đ) Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII kiểm tra định kỳ
đối 03 đơn vị (Công ty TNHH Một Thành viên xi măng LUKS Ninh Thuận;
Công ty TNHH năng lượng SINENERGY Ninh Thuận; Công ty Cổ phần Điện
Trung Nam). Kết quả: 02 đơn vị (Công ty TNHH Một Thành viên xi măng
LUKS Ninh Thuận; Công ty TNHH năng lượng SINENERGY Ninh Thuận)
thực hiện tốt quy định pháp luật về lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Riêng Cty Cổ
phần Điện Trung Nam không kiểm tra (lý do: đã thay đơn vị quản lý, vận hành).
Trong tháng, Sở tiếp nhận 01 đơn tố cáo của công dân và đang thụ lý, giải
quyết.
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II. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02/2021
1. Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động
bưu chính, vi n thông và công nghệ thông tin.
2. Đảm bảo hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử và các Trang tin
điện tử thành phần trên Cổng của tỉnh hoạt động thông suốt, ổn định.
3. Trình UBND tỉnh Quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà
nước năm 2021 để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch số hóa kết
quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan,
đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025; Kế
hoạch chỉnh trang mạng cáp vi n thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
4. Trình Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
5. Chỉ đạo các doanh nghiệp vi n thông tăng cường kiểm tra, giám sát tình
hình hoạt động đối với 11 hệ thống Wifi công cộng nhằm phục vụ nhu cầu truy
cập internet của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
6. Đề nghị các doanh nghiệp vi n thông hỗ trợ việc gửi tin nhắn ch c Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Lãnh đạo tỉnh đến tất cả thuê bao di động
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
7. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm di n ra trong dịp Tết nguyên đán
Tân Sửu và các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam 03/02/1930 - 03/02/2021.
8. Chỉ đạo và đôn đốc việc đăng phát các nội dung thông tin tuyên truyền
các ngày l lớn, quan trọng của đất nước và địa phương trong tháng 02/2021.
9. Tiếp tục tham mưu quản lý nhà nước về các hoạt động báo chí, quản lý
nhà nước đối với các trang mạng xã hội và Trang thông tin điện tử đ ng quy
định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021 và kế
hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cơ quan Đại diện của Bộ tại Đà Nẵng;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh;
- Sở KH&ĐT; Cục Thống kê;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, LĐ, TTra.
CTTN 25b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lượm
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