
 

 
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/QĐ-STTTT Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 

Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông; Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền 

thông; 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2023 cho Khối Thông tin và 

Truyền thông cơ sở gồm 08 Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc các huyện, thị xã, 

thành phố (Kèm theo bản tổng hợp nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua).  

Điều 2. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2023, góp phần phát triển ngành Thông tin và 

Truyền thông, kinh tế - xã hội của địa phương. 

Điều 3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm hướng dẫn các 

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi 

đua được giao; theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ, 

chỉ tiêu thi đua trước ngày 30/11/2023 để phục vụ công tác tổng kết, bình xét, xếp 

loại thi đua khen thưởng của Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các thành viên Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
  Nơi nhận: 
  - Như Điều 4 (VBĐT);  

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

  - Sở Nội vụ (VBĐT);   

  - Ban Giám đốc (VBĐT); 

  - Lưu: VT, TĐKT (B, 03). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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BẢN TỔNG HỢP NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-STTTT ngày 13/01/2023  

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

TT Nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 
Đơn vị 

phối hợp 

I Công tác kiểm tra  

1.  

Cử cán bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển 

khai các cuộc thanh tra về lĩnh vực thông tin và truyền thông 

trên địa bàn mình quản lý khi có yêu cầu (các cơ sở mà Phòng 

cử cán bộ phối hợp thanh tra được tính vào số lượng cơ sở 

được kiểm tra của Phòng). 

Thanh tra 

Sở 

2.  

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông trên địa bàn, cụ thể: TP. Nha Trang: 50, 

TP. Cam Ranh: 35, thị xã Ninh Hòa: 45, huyện Diên Khánh: 

50, huyện Vạn Ninh: 35, huyện Cam Lâm: 14, huyện Khánh 

Vĩnh: 08, huyện Khánh Sơn: 05. 

- Việc tổ chức kiểm tra phải có kế hoạch, quá trình kiểm tra 

phải lập thành biên bản, sau khi kiểm tra phải có báo cáo kết 

quả, danh sách cơ sở được kiểm tra gửi về Sở.  

- Mỗi cơ sở chỉ kiểm tra 01 lần trong năm (trừ kiểm tra đột 

xuất). Các cơ sở được kiểm tra không được trùng lắp với danh 

sách các cơ sở được thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở.  

Thanh tra 

Sở 

II Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản  

1.  
Tham gia lớp tập huấn trong lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất 

bản do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

Phòng 

TTBCXB 

2.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện văn bản triển khai: 

Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (theo 

văn bản hướng dẫn của Sở); công tác thông tin cơ sở năm 2023 

(trước ngày 10/3/2023). 

Phòng 

TTBCXB 

3.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả tổ 

chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa 

đọc năm 2023 trước ngày 04/5/2023. 

Phòng 

TTBCXB 

4.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông 

tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2023 

(trước ngày 05/12/2023). 

Phòng 

TTBCXB 
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TT Nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 
Đơn vị 

phối hợp 

5.  

Báo cáo kết quả rà soát thông tin các cơ sở in, kinh doanh xuất 

bản phẩm, photocopy năm 2023 đúng thời hạn, đầy đủ các nội 

dung thông tin, đúng theo mẫu trước ngày 08/4/2023. 

Phòng 

TTBCXB 

6.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện văn bản triển khai 

công tác thông tin đối ngoại và báo cáo kết quả thực hiện công 

tác thông tin đối ngoại năm 2023 trước ngày 30/11/2023. 

Phòng 

TTBCXB 

III Lĩnh vực Công nghệ thông tin - Bưu chính - Viễn thông  

1.  

Tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số 

năm 2023 của địa phương. 

Thời điểm ban hành và nội dung Kế hoạch: Theo văn bản 

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thời gian gửi Kế hoạch về Sở: Chậm nhất là 03 ngày kể từ khi 

ban hành Kế hoạch. 

Phòng 

CNTTBCVT 

2.  

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 

của địa phương và góp ý dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 

2023 của tỉnh. 

Thời điểm và nội dung báo cáo: Theo hướng dẫn của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

Phòng 

CNTTBCVT 

3.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai đánh 

giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, xã.  

Thời điểm và nội dung báo cáo: Theo hướng dẫn của Sở 

Thông tin và Truyền thông.  

Phòng 

CNTTBCVT 

4.  

Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch 

Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa năm 2023.  

Thời điểm ban hành và nội dung Kế hoạch: Theo văn bản 

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.  

Thời gian gửi Kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chậm nhất là 03 ngày kể từ khi ban hành Kế hoạch. 

Phòng 

CNTTBCVT 
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TT Nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 
Đơn vị 

phối hợp 

5.  

Triển khai tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung của 

tỉnh (Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử, Thư điện 

tử công vụ, Chứng thư số chuyên dùng,…) trong hoạt động 

của các cơ quan nhà nước tại địa phương.  

Chỉ tiêu cụ thể cần đạt được:  

- Trên 97% văn bản trao đổi giữa địa phương với các cơ quan 

nhà nước dưới dạng điện tử.  

- 100% văn bản đi được gửi đi dưới dạng điện tử qua phần 

mềm E-Office có chứng thực chữ ký số của lãnh đạo và chữ ký 

số của cơ quan, tổ chức (trừ trường hợp lãnh đạo chưa được 

cấp chứng thư số).  

- Đạt 100% chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến toàn trình năm 2023 do 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho địa phương. 

Phòng 

CNTTBCVT 

6.  
Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tham gia đầy đủ các lớp 

tập huấn do Sở tổ chức trong năm. 

Phòng 

CNTTBCVT 

7.  

Triển khai nội dung xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền 

thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo 

quy định: Tham mưu, đôn đốc việc triển khai thực hiện, hoàn 

thành việc chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo lộ trình được phê 

duyệt. 

Phòng 

CNTTBCVT 

8.  
Triển khai, hướng dẫn thực hiện thông báo và gắn địa chỉ số 

(sau khi có hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Phòng 

CNTTBCVT 

9.  

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của doanh nghiệp và người dân về: Mức an toàn 

phơi nhiễm trường điện từ của các trạm thông tin di động 

(BTS). 

Phòng 

CNTTBCVT 

10.  

Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Báo cáo tình 

hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Theo mẫu 

số 06/BC tại Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thời gian báo cáo trước 

ngày 10/12/2023). 

(Thực hiện các báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của 

tỉnh). 

Phòng 

CNTTBCVT 

11.  Rà soát, cập nhập danh sách đài truyền thanh cơ sở (đài truyền Phòng 
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TT Nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 
Đơn vị 

phối hợp 

thanh không dây và đài truyền thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông), danh sách các điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên phần mềm “Quản lý bưu chính 

viễn thông ứng dụng thông tin địa lý (GIS) tại địa chỉ: 

gis.khanhhoa.gov.vn (thời gian cập nhập trước ngày 

30/11/2023). 

CNTTBCVT 

V Thông tin, báo cáo  

1.  

Thực hiện Báo cáo công tác thông tin và truyền thông định kỳ 

6 tháng và năm, thời gian gửi như sau: 

- Báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6/2023. 

- Báo cáo năm trước ngày 25/11/2023. 

(Căn cứ vào ngày Sở nhận được thư điện tử đính kèm báo cáo 

hoặc ngày nhận trên hệ thống E.O). Địa chỉ email của Sở: 

stttt@khanhhoa.gov.vn 

Văn phòng 
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