
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

*
Số 12 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Nghị quyết Đảng ủy tháng 4 năm 2021
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Ngày 01/4/2021, Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp đánh
giá tình tình thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ tháng 3/2021, triển khai Nghị quyết
lãnh đạo tháng 4/2021. Với sự tham dự của 7/7 đồng chí Đảng uỷ viên. Đảng ủy
thông báo nghị quyết tháng 4/2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 3/2021
1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng, đoàn thể và tổ chức cán bộ
- Trong tháng 3/2021, tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch

COVID-19 sau thời gian hết cách ly xã hội ngày 02/03/2021, xây dựng kế hoạch
phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc trong tình hình mới (Công văn số
652/BCĐ ngày 27/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh), Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo công
tác phòng, chống dịch tại cơ quan trong tình hình mới và phối hợp với các cơ
quan, địa phương triển khai tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ,
cơ quan; chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết, điều hành công việc, gửi nhận
văn bản điện tử không kèm văn bản giấy; triển khai lắp đặt hệ thống họp trực
tuyến phục vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố họp trực tuyến
với các địa phương; cơ quan tổ chức họp trực tuyến để chỉ đạo điều hành công
việc; chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ chống
dịch; chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ chính
trị của địa phương, tuyên truyền ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, thành công của Đại
hội lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

- Đăng ký thi đua khen thưởng năm 2021 của Đảng ủy Sở Thông tin và
Truyền thông với Đảng ủy Khối.

- Chỉ đạo các chi bộ triển khai xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát
năm 2021 của chi bộ, gửi 01 bản về Đảng ủy (qua UBKT Đảng ủy- đ/c Nguyễn
Minh Kha) trước ngày 15/3/2021 để theo dõi theo quy định.

- Toàn đảng viên trong Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị
quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào ngày 27-28/3/2021.

- Chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Văn phòng quan tâm đời sống công chức,
người lao động cơ quan; tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ
08/3.
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2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ
Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Thông

báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban QLNN tháng 3/2021, đã thực
hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại cơ quan
đảm bảo an toàn sau thời gian hết cách ly xã hội ngày 02/03/2021; xây dựng kế
hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc trong tình hình mới. Phối
hợp với các phòng chức năng rà soát các nhiệm vụ trọng tâm của 09 tháng cuối
năm 2021 đảm bảo triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Tiếp tục theo dõi
và thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy tại cơ quan sau khi có Quyết định của UBND
tỉnh phê duyệt Đề án. Báo cáo kết quả triển khai thí điểm thực hiện 100% dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Thông tin và Truyền thông. Báo cáo giải trình và
kế hoạch khắc phục điểm chỉ số CCHC của Sở TTTT năm 2020. Thực hiện các
báo cáo Quý I/2021 gửi các đơn vị liên quan theo quy định.

- Tổng hợp bản kê khai tài sản thu nhập theo Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản,
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị để báo cáo
Thanh tra tỉnh. Xác minh 03 đơn tố cáo lợi dụng mạng xã hội xâm hại danh dự, uy
tín, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước. Thực hiện thủ tục cưỡng
chế nộp phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ
Đức Minh.

- Báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư các dự
án thành phần của Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030”. Tham mưu cho
Ban chỉ đạo “Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng và phát
triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, tầm
nhìn đến năm 2035” báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh Nghị quyết chuyên đề về
“Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
(Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ
2020-2025, số 05-CTr/TU ngày 16/02/2021). Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục phối hợp với Tổ công
tác của Bộ TT&TT thực hiện các nội dung liên quan đến truy vết qua ứng dụng
Bluezone và khai báo y tế điện tử. Đề xuất phương án tiếp tục triển khai hệ thống
hội nghị trực tuyến đến cấp xã tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham mưu
văn bản triển khai cài đặt ứng dụng Smart Hải Dương trên địa bàn tỉnh. Tham
mưu trình UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, thống nhất chung liên quan đến việc
xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục hướng dẫn và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông
tin, báo chí tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển
khai cài đặt ứng dụng Bluezone; tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử
dụng ứng dụng Smart Hải Dương trên thiết bị di động… Cập nhật thông tin phục
vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy đảng,
chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên
Fanpage Facebook Trang tin Hải Dương, Trang Zalo Chính quyền điện tử tỉnh,
ứng dụng Smart Hải Dương, Trang tin điện tử Thông tin về dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp COVID-19. Duy trì việc tổng hợp báo chí toàn quốc viết về Hải
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Dương hàng ngày, cập nhật thông tin lên Trang TTĐT của Sở. Xây dựng Kế
hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021. Xây dựng kế hoạch tổ chức Giải
báo chí với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”. Xây dựng đề cương xuất bản
ấn phẩm Đất và Người Hải Dương. Tiếp tục rà soát, cập nhật nội dung lên Cổng
Thông tin đối ngoại tỉnh; chuyên trang Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Duy
trì việc tổng hợp báo chí toàn quốc viết về Hải Dương hàng ngày, cập nhật thông
tin lên Trang TTĐT của Sở. Tiếp nhận, thẩm định cấp phép trong lĩnh vực
TTBCXB.

- Hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án TTCS năm 2021 gửi Sở Tài chính,
trình UBND tỉnh. Xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6
(IPv6) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Triển khai các
nội dung về xây dựng kế hoạch sử dụng chung cơ sở hạ tầng công nghệ số và
truyền thông, nền tảng dùng chung, trong đó tập trung xây dựng phương án thúc
đẩy sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và việc ngầm hóa mạng cáp viễn
thông trong các khu đô thị. Tiếp nhận bài tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU
lần thứ 50 gửi Ban tổ chức quốc gia. Rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo
hưởng hỗ trợ dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau và dịch vụ điện thoại di
động mặt đất trả sau. Báo cáo tình hình triển khai phương án ứng phó với thiên tai,
đảm bảo an toàn trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2021
1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng, đoàn thể và tổ chức cán bộ
- Trong tháng 4/2021, tiếp tục triển khai công tác phòng chống, dịch

COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch tại cơ quan trong tình hình mới và phối hợp với các cơ quan,
địa phương triển khai tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ, cơ
quan; chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết, điều hành công việc, gửi nhận
văn bản điện tử không kèm văn bản giấy; triển khai lắp đặt hệ thống họp trực
tuyến phục vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố họp trực tuyến
với các địa phương; cơ quan tổ chức họp trực tuyến để chỉ đạo điều hành công
việc; chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các nhiệm vụ chính
trị của địa phương, tuyên truyền ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc
tế lao động (1/5), tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát
năm 2021.

- Chỉ đạo các chi bộ đôn đốc các đảng viên viết và nộp bài thu hoạch học
tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Triển khai các chi bộ thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo
hướng dẫn của cấp trên.

- Chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Văn phòng quan tâm đời sống công chức,
người lao động cơ quan nhân ngày Giải phóng Miền Nam (30/4), ngày Quốc tế
lao động (1/5) và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).
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2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ
Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Thông báo kết

luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban QLNN tháng 4/2021, thực hiện tốt những
nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của Sở khi có quyết định của UBND tỉnh;
quy định lại chức năng, nhiệm vụ các phòng. Hướng dẫn công chức, viên chức, người
lao động triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(100% thực hiện). Hoàn thiện hồ sơ gửi Thanh tra tỉnh về kết quả triển khai thực hiện
công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định. Triển khai thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan trong trạng thái mới. Báo cáo
đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 32-
TB/VPTU ngày 28/12/2020 tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông; đánh
giá tổng thể công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

- Ban hành Quyết đinh và tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp
luật về truyền hình trả tiền đối với Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương; ban
hành Quyết đinh và tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bưu
chính đối với Bưu điện tỉnh Hải Dương. Phối hợp với phòng PA03 Công an tỉnh kiểm
tra, xác minh theo Đơn tố cáo của ông Nguyễn Phúc Hưởng về việc lợi dụng mạng xã
hội xâm hại danh dự, uy tín, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nhà nước. Tổ
chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công
tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo đúng pháp luật và không để vụ việc kéo dài.

- Cụ thể các nội dung và phương án triển khai Đề án “Xây dựng chính quyền
điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến
năm 2030” trong thời gian tới. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030 (lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ngành, địa phương trình
UBND tỉnh ban hành). Tham mưu Giám đốc Sở kiện toàn các Ban chỉ đạo về công
nghệ thông tin cấp tỉnh; tổ chức họp Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của tỉnh. Tham
mưu triển khai làm chủ Trục liên thông LGSP. Xây dựng phương án triển khai Kế
hoạch số 4001/KH-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ
thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021. Xây dựng Kế hoạch
hoạt động của Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 năm 2021 (lấy ý kiến
góp ý của các Sở thành viên và ban hành Kế hoạch).

- Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Duy trì
việc tổng hợp báo chí toàn quốc viết về Hải Dương hàng ngày, cập nhật thông tin lên
Web của Sở. Cập nhật thông tin trên Fanpage Facebook Trang tin Hải Dương; Trang
Zalo CQĐT tỉnh; ứng dụng Smart Hải Dương; Trang tin điện tử Thông tin về dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh; chuyên trang
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Hướng dẫn tuyên truyền và cập nhật thông tin
đẩy mạnh tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. Tiếp tục triển khai xây dựng đề cương xuất bản ấn phẩm Đất và Người Hải
Dương; Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2021; Kế hoạch tổ chức Giải báo chí với
chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”; Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh tuyên
truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Tăng
cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng
Smart Hải Dương.
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- Phối hợp với VNPT Hải Dương hoàn thiện lại danh sách hộ nghèo, hộ cận
nghèo hưởng hỗ trợ dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau và dịch vụ điện thoại di
động mặt đất trả sau sau khi đã rà soát. Tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch: Kế hoạch
ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch
chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ thứ 6 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh,
Kế hoạch truyền thanh cơ sở. Rà soát các xã có Điểm phục vụ bưu chính có người
phục vụ theo yêu cầu của Bộ TTTT. Tổng hợp báo cáo số liệu quý I/2021 của các
doanh nghiệp bưu chính, viễn thông theo quy định. Tham gia xây dựng quy hoạch
ngành thông tin truyền thông trong quy hoạch chung của tỉnh. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ
thuật về hạ tầng thông tin truyền thông trong các khu đô thị, khu công nghiệp, tòa nhà
cao tầng.

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tiếp tục đảm bảo các hoạt
động dịch vụ công được giao: Quản lý, vận hành tốt Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;
đảm bảo duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương và các trang
thông tin điện tử các đơn vị; quản lý và duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử công vụ
của tỉnh; đảm bảo hoạt động của hệ thống giao ban trực tuyến; duy trì hoạt động các
dịch vụ hành chính công trực tuyến; đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin
Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Tổ chức các lớp đào tạo và thi cấp chứng chỉ Ứng
dụng công nghệ thông tin; phối hợp với các đơn vị mở lớp tập huấn theo nhu cầu. Phối
hợp triển khai hệ thống hội nghị truyền hình; tham gia triển khai Đề án CQĐT và Đô
thị thông minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đồng chí Nguyễn Cao Thắng- TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, lãnh

đạo, chỉ đạo chung hoạt động của cơ quan; chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ 2021
ngành thông tin và truyền thông; chỉ đạo chuyên môn lĩnh vực Văn phòng, Thanh tra,
CNTT, đôn đốc chỉ đạo các hoạt động chung của Trung tâm CNTT&TT.

2. Đồng chí Phạm Huy Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở lãnh
đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện NQĐU; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát
được giao; đôn đốc, chỉ đạo chuyên môn của Phòng BCVT.

3. Các đồng chí ĐUV, Bí thư chi bộ: Tập trung triển khai nhiệm vụ chuyên
môn 2021 tại phòng, đơn vị.

Trên đây là Thông báo Nghị quyết Đảng ủy tháng 4/2021, yêu cầu các đồng chí
Bí thư chi bộ cụ thể hóa thành Nghị quyết của chi bộ, đồng thời phổ biến đến toàn thể
đảng viên, quần chúng trong chi bộ nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy Khối (b/c);
- Đảng ủy viên Sở;
- Bí thư các chi bộ;
- Công đoàn; ĐTN;
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Cao Thắng


