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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2021
và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2021
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2021
1. Công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 11/01/2021
của Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lấy ý kiến
các ngành dự thảo 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; Dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh
Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Quyết định
ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.
2. 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,
viễn 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 tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ phát triển
ngành thông tin và truyền thông năm 2021. 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.
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực
3.1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Lấy ý kiến các ngành dự thảo 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; Dự thảo Nghị quyết về
chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Dự thảo Quyết định ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và
sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Phối hợp Sở Tài chính phân bổ kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin năm 2021; Phối hợp Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số cải

cách hành chính của tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở Thông tin và Truyền
thông phụ trách.
Toàn tỉnh tiếp nhận 1.519 hồ sơ, trong đó cấp tỉnh tiếp nhận 568 hồ sơ, cấp
huyện tiếp nhận 102 hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tiếp nhận
849 hồ sơ (Chi nhánh Phan Rang - Tháp Chàm: 308 hồ sơ, Chi nhánh Thuận
Nam: 73 hồ sơ, Chi nhánh Ninh Phước: 246 hồ sơ, Chi nhánh Thuận Bắc: 7 hồ
sơ, Chi nhánh Ninh Sơn: 541 hồ sơ Chi nhánh Ninh Hải: 109 hồ sơ, Chi nhánh
Bác Ái: 17 hồ sơ); tỷ lệ đồng bộ hồ sơ trên Cổng quốc gia 434/568 đạt tỷ lệ
76,41%. Cập nhật tin bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh: 66 tin bài, đăng 03 số
Công báo điện tử/11 văn bản theo quy định, cập nhập nội dung thông tin các văn
bản chỉ đạo; đăng tải trên chuyên mục “Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản” 02
văn bản (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính).
Kiểm tra, rà soát cấp lại tài khoản và mật khẩu hộp thư điện tử công vụ của
công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và cấp mới 100
hộp thư điện tử, nâng tổng số hộp thư điện tử trên hệ thống hiện tại là 5.906 hộp
thư. Khảo sát, đề xuất giải pháp kết nối phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQVN
tỉnh với Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố.
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.
Hoạt động Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô
thị thông minh tỉnh:
Hệ thống giám sát máy chủ SOC (SIRC): bảo mật máy chủ: chưa phát hiện
dấu hiệu tấn công và sự cố; giám sát log máy chủ: hầu hết là các log truy cập kết
nối từ thư điện tử trong quá trình gửi nhận.
Hệ thống giám sát máy khách SOC (Ajiant): có 2.699 cảnh báo thấp, 152
cảnh báo trung bình, 1.186 cảnh báo cao trong tổng số 20 máy (các cảnh báo ở
mức độ thấp và trung bình, nguyên nhân là hệ thống chủ yếu cảnh báo các hoạt
động của phần mềm Lotus Domino, chương trình Symantec Antivirus quét nền,
các cảnh báo ở mức độ cao có cảnh báo Zero day Taskscheduler); Các cảnh báo
cao đã được tiến hành rà soát, cập nhật các bản mới cho hệ điều hành, chưa phát
hiện nguy hại gì đến hệ thống.
Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường: phối hợp với Công ty cổ phần
Tin học Tân Dân xử lý, chuẩn hóa một số chức năng chưa hoàn thiện trong quá
trình vận hành của người quản trị, người dùng; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ với
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi tham gia vận hành Hệ thống Phản ánh
hiện trường. Tiếp nhận 39 phản ánh kiến nghị (cập nhật trả lời và đăng tin lên
trang Phản ánh hiện trường 33 tin; đăng lên facebook ninhthuanioc: 9 tin).
Hệ thống camera giao thông: camera Công an tỉnh và camera Công an
huyện Ninh Hải: kết nối ổn định; camera Công an huyện Ninh Sơn: còn 2
camera hoạt động.
Đô thị thông minh (IOC): hỗ trợ dịch vụ công cho các đơn vị gọi về qua
điện thoại, zalo; theo d i Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động: Quan trắc
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nước thải có 01 thiết bị hoạt động tốt, bị lỗi 2 thiết bị, quan trắc khí thải hiện bị
mất kết nối của 02 trạm (Công ty CP đường BH - Phan Rang và Công ty xi
măng Luks) và Phần mềm quản lý lượng mưa, hồ chứa Sông Dinh.
3.2. Lĩnh vực bưu chính, bưu chính, chuyển phát:
3.2.1. Hạ tầng và doanh thu:
Toàn tỉnh có 12 doanh nghiệp hoạt động bưu chính, chuyển phát (trong đó
có và 10 Văn phòng đại diện) với 102 điểm phục vụ bưu chính (trong đó: 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.
Sản lượng dịch vụ bưu chính ước thực hiện trong tháng 02/2021 là 248.400
bưu gửi tăng 15% so với cùng kỳ và 278.027 bưu phát tăng 18% so với cùng kỳ,
doanh thu ước đạt 13,2 tỷ đồng tăng 17% 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 4.940 bưu gửi tăng
4% so với cùng kỳ và 7.300 bưu phát tăng 6% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt
130 triệu đồng tăng 5% so với cùng kỳ.
3.2.2. Hoạt động quản lý:
Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính tăng cường công tác
bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Phối hợp với các cơ quan liên quan theo d i tình hình gian lận thương mại,
vận chuyển qua đường bưu chính đối với các doanh nghiệp, văn phòng đại diện
hoạt động trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát
xây dựng phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, bảo đảm thông tin liên lạc
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Đảng, Chính quyền trong giai
đoạn Tết.
3.3. Tình hình hoạt động viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện:
3.3.1. Hạ tầng và doanh thu:
Trên địa bàn tỉnh hiện có 07 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn 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.
Phát triển 400 thuê bao điện thoại (350 thuê bao di động trả trước, 50 thuê
bao di động trả sau). Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh là 673.983 thuê
bao (trong đó điện thoại cố định 46.000 thuê bao; di động trả sau 42.330 thuê
bao và di động trả trước 585.653 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 1.020 thuê bao internet băng rộng (70 thuê bao internet cố định,
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250 thuê bao internet di động, 700 thuê bao di động 2G chuyển sang 3G, 4G);
tổng số thuê bao internet băng rộng trên toàn tỉnh là 300.975 thuê bao (trong đó
internet cố định băng rộng là 82.259 thuê bao, internet băng rộng di động là
218.716 thuê bao). Mật độ internet trên toàn tỉnh là 91,3 thuê bao/100 dân. (mật
độ thuê bao internet tăng cao là do quy đổi 82.259 thuê bao internet hộ gia đình
thành 328.400 thuê bao internet cá nhân).
Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông tháng 02/2021 ước đạt
62 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.
3.3.2. Hoạt động quản lý:
- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng
thông tin liên lạc; Hỗ trợ việc gửi tin nhắn ch c Tết của Lãnh đạo tỉnh đến tất cả
thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 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.
- Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng Kế hoạch chỉnh trang
mạng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn tỉnh.
3.4. Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tham mưu UBND tỉnh dự thảo triển khai Kế hoạch số 09-KH/TU ngày
11/01/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Ban hành các văn bản liên quan đến tuyên truyền các hoạt động mừng
Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 trước diễn biến phức tạp ; tiếp tục tuyên truyền phản ánh hiện trường;
tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
(khoảng 25 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 403 tin/bài, các tin bài
liên quan đến vấn đề lưu ý của địa phương tập trung phản ánh giá dưa hấu của bà
con nông dân bị giảm mạnh và việc dừng các hoạt động lễ hội vui chơi tụ tập
đông người trong dịp Tết nguyên đán để phòng chống dịch Covid-19. Cung cấp
phản hồi của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho Báo Công lý.
Tiến hành rà soát, xác định nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội cá
nhân đối với 04 đối tượng. Trong đó có 02 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 02/2021, Sở cấp giấy phép qua dịch vụ công đối với 03 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, bản in và nội
dung theo đ ng Luật Xuất bản.
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3.5. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong tháng 02/2021 không tổ chức cuộc thanh tra nào.
Trong tháng 02/2021, Sở tiếp nhận 01 đơn tố cáo của công dân và 01 đơn
tố cáo từ tháng 01/2021 chuyển sang. Đã thụ lý và giải quyết 02 đơn.
II. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2021
1. Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động
bưu chính, viễn 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 Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành mã định danh các cơ
quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 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 2021 2025; Kế hoạch chỉnh trang mạng cáp viễn 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. Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành chế độ nhuận b t trong lĩnh vực
báo chí xuất bản.
6. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
7. Chỉ đạo và đôn đốc việc đăng phát các nội dung thông tin tuyên truyền
các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước và địa phương trong tháng 03/2021.
8. 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.
9. Tổ chức 01 cuộc thanh tra về tần số vô tuyến điện theo kế hoạch.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2021 và kế
hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 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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