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Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm
2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Tiếp nhận công văn số 2316/UBND-KTTH ngày 30/5/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo,
điều hành và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; Sở Thông
tin và Truyền thông báo cáo đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền
thông 6 tháng đầu năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy
Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 71/QĐUBND ngày 21/3/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ máy hoạt động
của Sở theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 phê duyệt Đề
án tổ chức lại Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1607/QĐ-UBND
ngày 18/8/2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền
thông gồm 04 phòng chuyên môn: Thanh tra Sở; Phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản; Phòng Công nghệ; Văn phòng Sở và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông).
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 44 (23 nam, 21
nữ). Sở Thông tin và Truyền thông gồm Giám đốc Sở, 02 Phó Giám đốc Sở, 07
Trưởng, phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở. Trung tâm CNTTTT
gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc; đã phân công 03 phụ trách phòng chuyên
môn trực thuộc Trung tâm.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và
trình thẩm định Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông trực thuộc Sở đảm bảo theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày
10/9/2020 của Chính phủ.
2. Công tác quản lý, điều hành ngành Thông tin và Truyền thông
Chi ủy và lãnh đạo Sở bám sát các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cấp
trên, lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong để xây dựng chương trình, kế hoạch,
thực hiện việc phân công, phân nhiệm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
nhiệm vụ, trên cơ sở định hướng mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả
cao trong công việc, một số nhiệm vụ đạt được như sau:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Thông tin và Truyền thông
năm 2022, Sở đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-STTTT ngày 26/01/2022 về
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Thông tin và Truyền thông năm
2022. Theo đó, các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, đảm bảo theo tiến độ kế
hoạch đề ra.
Các chỉ tiêu phát triển của ngành thông tin và truyền thông được giao tại
Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ
tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đều đạt và vượt.[1]
Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch
triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, 6 tháng đầu năm 2022, Sở
Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 04/10 nhiệm vụ đúng thời hạn và
06/10 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn, cụ thể: [2]
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực
3.1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu
UBND tỉnh ban hành một số văn bản quan trọng về lĩnh vực Công nghệ thông
tin gồm 05 Quyết định, 02 Chương trình hành động, 03 Kế hoạch và các văn
bản triển khai. Cụ thể: Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 về việc
phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận, phiên bản 2.0; Quyết
định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc ban hành Đề án “Chuyển đổi
số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Chương
trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban thường vụ
Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến
2030; Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của UBND tỉnh về Kế
hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ [3]
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ: Sơ kết đánh
giá kết quả thí điểm hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Tăng
cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh;
Phụ lục 1: Các chỉ tiêu ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022
Phụ lục 2: Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022
3
Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh
Thuận, phiên bản 2.0; Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc ban hành Đề án “Chuyển đổi số
tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ
ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ban hành thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày
29/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến
2030; Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình
hành động số 59-CTr/BCSĐ; Quyết định 321/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 về Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh
Thuận; Chương trình số 1663/CTr-UBND ngày 20/4/2022 triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ
chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết
định ban hành Quy chế Quản lý khai thác và vận hành Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận; Kế
hoạch số 338/KH-BĐHCĐS ngày 23/01/2022 triển khai thực hiện phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn
thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh; Kế hoạch số 1297/KH-BĐHCĐS ngày 30/3/2022 về triển khai
thực hiện chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 29/4/2022
về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
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Triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống Tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục
vụ người dân trên Cổng dịch vụ công tỉnh; Triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư
dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai đưa vào
thực hiện chính thức phòng họp không giấy; Tham mưu đề xuất của Sở Giáo dục
và Đào tạo cho lồng ghép nội dung tham mưu, triển khai thực hiện Quyết định
số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ vào “Kế hoạch về
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy-học giai đoạn
2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Tăng cường quản lý hiệu quả, ứng dụng
công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; Tổ chức Hội
thi tin học trẻ năm 2022; Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện
Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục
tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao
Chỉ số PCI của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025...
Ngoài ra, phối hợp các ngành thực hiện khảo sát xây dựng dự án “Chuyển
đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025”; Phối hợp với FPT tồ chức giới
thiệu, tập huấn khai thác Hệ thống nền tảng tích hợp dữ liệu dùng chung của
tỉnh; Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát xây dựng phần mềm tài
nguyên biển; Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh
Bình Thuận thực hiện giám sát mở rộng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Từ ngày 01/11/2021 tổ chức triển khai áp dụng mở rộng cổng dịch vụ công
mức độ 3, 4 tới cấp xã, đến 31/5/2022 trên cổng DVC cấp xã tiếp nhận được
10.741 hồ sơ (tiếp nhận trực tiếp: 10.680, tiếp nhận qua mạng: 61 hồ sơ, tiếp
nhận qua BCCI: 0 hồ sơ) và có 57/65 đơn vị cấp triển khai thực hiện (trong đó:
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 16/16 đơn vị, Ninh Hải: 9/9 đơn vị, Thuận
Bắc: 1/6 đơn vị, Thuận Nam: 8/8 đơn vị, Ninh Phước: 8/9 đơn vị, Ninh Sơn: 8/8
đơn vị, Bác Ái: 7/9 đơn vị).
Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.Office)[4];
Hệ thống thư điện tử công vụ [5]; Cổng/Trang thông tin điện tử [6] thông suốt, hiệu
quả; Vận hành và theo dõi Cổng dịch vụ công trực tuyến [7].
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Toàn tỉnh hiện có 26/26 Sở, ban, ngành và 7/7 UBND cấp huyện, 65/65 UBND cấp xã đã triển khai Phần mềm Quản lý
văn bản và hồ sơ công việc được tích hợp chứng thư số và được gắng mã định danh. Đồng thời, bổ sung chức năng quản lý
tài liệu và lưu trữ điện tử trên phần mềm TD.Office. Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng so
với tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ tỉnh, đạt tỷ lệ từ 95-100% (trừ văn bản mật). Hoàn thành
trục liên thông văn bản điện tử nội tỉnh (LGSP) giữa các cơ quan, Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; kết nối, liên thông phần
mềm TD.Office với trục liên thông văn bản quốc gia. Từ ngày 01/01/2022 đến 31/5/2022 có 378.033 văn bản tăng 9,5% so
với cùng kỳ; trong đó: 289.378 văn bản đến, 88.655 văn bản đi (cấp tỉnh: 131.616 văn bản đến, 35.804 văn bản đi; cấp huyện
53.309 văn bản đến, 28.084 văn bản đi; cấp xã 104.453 văn bản đến, 24.767 văn bản đi). Tổ chức tách dữ liệu TD.Office năm
2021.
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Thường xuyên kiểm tra, cô lập thư bị nhiễm virus, spam, mã độc... 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; cấp mới 101 hộp thư điện tử, nâng
tổng số hộp thư điện tử trên hệ thống hiện tại là 6.245 hộp thư; khôi phục mật khẩu: 197 tài khoản,; thường xuyên theo dõi
chặn lọc thư rác hàng ngày, trung bình khoảng 200 thư/ngày; chặn tài khoản phát tán thư rác vào hệ thống: 71 tài khoản. Tỷ
lệ CBCC,VC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong phối hợp xử lý công việc đạt tỷ lệ từ 90 - 95%. 100%
giấy mời họp, tài liệu họp và lịch công tác của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành đều được gửi qua hệ thống thư điện tử, góp
phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc.
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Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã được nâng cấp, tích hợp 19 Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, 07 Trang
thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố và 22 trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Đoàn thể tạo môi
trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Sở Thông tin và
Truyền thông đã tiếp nhận, biên tập và đăng 15 số công báo điện tử/117 văn bản theo quy định. Cổng thông tin điện tử đã

3

Hoạt động Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô
thị thông minh tỉnh:
Hệ thống giám sát nhật ký máy chủ tập trung(VCS-CyCir): Trong 6 tháng
đầu năm 2022 có 790 cảnh báo ở mức độ Trung bình, 239 cảnh báo ở mức độ
Cao và đã được Viettel xử lý; phối hợp, thực hiện theo hướng dẫn của Viettel rà
soát lỗ hổng Apache Log4j trên các máy chủ.
Hệ thống giám sát máy khách SOC (Ajiant ): có khoảng 9.338 cảnh báo
thấp trong tổng số 20 máy, các cảnh báo ở mức độ thấp chủ yếu cảnh báo các
hoạt động của phần mềm Lotus Domino, chương trình Symantec Antivirus quét
nền, chưa phát hiện nguy hại gì đến hệ thống.
Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường: Tiếp nhận 220 phản ánh, chia
theo lĩnh vực trong đó: 05 phản ánh lĩnh vực Văn hóa - Du lịch; 08 phản ánh
lĩnh vực Giao thông; 18 phản ánh lĩnh vực Môi trường; 63 phản ánh lĩnh vực
Dịch vụ hành chính, công ích, sự nghiệp; 02 phản ánh lĩnh vực Đầu tư, kinh
doanh, khởi nghiệp; 15 phản ánh lĩnh vực Đất đai; 13 phản ánh lĩnh vực Hạ tầng
đô thị; 20 phản ánh lĩnh vực Bưu chính viễn thông; 20 phản ánh lĩnh vực Y tế;
56 phản ánh các lĩnh vực khác.
Hệ thống camera giao thông: Công an tỉnh (26 camera hoạt động ổn định),
Công an huyện Ninh Hải (12 camera kết nối ổn định), Công an huyện Ninh Sơn
(02 camera hoạt động/08 camera).
Quan trắc khí thải: có 02 thiết bị hoạt động tốt (Công ty CP đường
BH_Phan Rang, Công ty xi măng). Quan trắc nước thải: có 02 thiết bị hoạt động
tốt (Nhà máy bia SG_NT và Nhà máy khăn bông Quảng Phú). Trong đó Nhà
máy Khăn bông Quảng Phú vào ngày 17/01/2022 chỉ số COD= 132,81 mg/l
vượt chuẩn 166%; vào lúc 13 giờ 55 phút ngày 07/5/2022 có chỉ số pH 10,5
vượt 16,7%.
Theo dõi hệ thống CSDL ngành Thủy lợi Ninh Thuận: hiện có 22 hồ, chỉ
có hồ Sông Sắt là cập nhật tự động hàng ngày, 21 hồ còn lại cập nhật thủ công.
3.2. Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát
Về hạ tầng phát triển ổn định, doanh thu tăng 1,2% so với cùng kỳ [8]

đăng 403 tin bài; 19 văn bản dự thảo trên chuyên mục “Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản”; 20 văn bản trên chuyên mục “Xin
ý kiến Nhân dân”; Tiếp nhận và chuyển xử lý 28/28 câu hỏi của doanh nghiệp, người dân gửi đến Chuyên mục Hỏi- Đáp.
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Toàn tỉnh hiện có 1.802 DVC trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, mức độ 4: 1.792 TTHC, đạt 99,45% (cấp tỉnh: 1.375,
cấp huyện: 269, cấp xã: 148), mức độ 3: 10 TTHC (10 TTHC của Thanh tra tỉnh). Đến nay đã đồng bộ trạng thái 1.708/1.802
thủ tục đạt 94,78%, đăng ký tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia 1.872 thủ tục, đạt 1.540 thủ tục, không đạt 332 thủ tục, trong
đó có 1.135 thủ tục/1.802 đạt 62,99% còn hiệu lực và 405 thủ tục đã bãi bỏ.
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/5/2022: cổng Dịch vụ công tỉnh tiếp nhận 77.729 hồ sơ trong đó: trong đó: cấp tỉnh
43.104 hồ sơ (tiếp nhận trực tiếp: 36.599, tiếp nhận qua mạng: 6.306 hồ sơ; tiếp nhận qua BCCI: 199 hồ sơ), cấp huyện 3.992
hồ sơ (tiếp nhận trực tiếp: 3.968, tiếp nhận qua mạng: 17 hồ sơ, tiếp nhận qua BCCI: 7 hồ sơ), Văn phòng chi nhánh 19.892
hồ sơ, cấp xã 10.741 hồ sơ (tiếp nhận trực tiếp: 10.680, tiếp nhận qua mạng: 61 hồ sơ, tiếp nhận qua BCCI: 0 hồ sơ); hồ sơ
nộp qua mạng 6.323/47.096 đạt 13,43% tổng hồ sơ cấp tỉnh và huyện. Tổng hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng DVC quốc
gia 40.247/47.096 đạt 85.46%, trong đó đồng bộ lên cổng DVC quốc gia 34.508, hồ sơ nộp từ cổng DVC quốc gia 5.739 hồ
sơ.
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Toàn tỉnh có 02 doanh nghiệp và 11 Văn phòng đại diện hoạt động bưu chính, chuyển phát với 104 điểm phục vụ bưu
chính (trong đó: 31 bưu cục; 39 bưu điện văn hóa xã; 33 điểm phục vụ thuộc loại hình khác). Bán kính phục vụ khoảng là 3,2
km/1 điểm và bình quân 5,73 người/1 điểm phục vụ.
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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 Nhâm Dần năm 2022. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi
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.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1054/KH-STTTT ngày 05/5/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, khảo sát nhu cầu và khả năng cung
ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Xác nhận thông
báo hoạt động bưu chính đối với 03 doanh nghiệp hoạt động bưu chính và đề
nghị đơn vị thực hiện quy định pháp luật sau khi được cấp văn bản xác nhận
thông báo hoạt động bưu chính.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bưu điện tỉnh và Chi nhánh Bưu chính
Viettel Ninh Thuận mở khoảng 1.350 tài khoản mua/bán, hỗ trợ đưa hộ sản xuất
nông nghiệp lên 02 sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn nhằm thúc
đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.
3.3. Tình hình hoạt động viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện
Về hạ tầng phát triển ổn định, doanh thu tăng 2,4% so với cùng kỳ [9]
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/3/2022
về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; Thỏa
thuận hợp tác về triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 giữa UBND tỉnh
và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Ngoài ra, tham mưu văn bản triển khai công tác quản lý trên địa bàn như:
việc lắp đặt thiết bị và phát sóng mạng thông tin di động 5G trên địa bàn tỉnh;
thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt
Nam; đề xuất lộ trình chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin
- viễn thông giai đoạn 2022 - 2025; Hướng dẫn nội dung liên quan đến đài
truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông...
Sản lượng dịch vụ bưu chính ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 1.634.832 bưu gửi tăng 7% so với cùng kỳ và
1.789.718 bưu phát tăng 4,7 % so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 99,7 tỷ đồng tăng 1,2 % 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 49.725 bưu gửi, giảm 13,2 % so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 955 triệu đồng, giảm 13,2 % so với
cùng kỳ.
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Trên địa bàn tỉnh hiện có 07 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet và truyền hình cáp. Có 187 điểm
chuyển mạch; 267 tuyến viba; 81 tuyến cáp đồng dài 2.124 km; 816 tuyến cáp quang với tổng chiều dài 7.216 km, 1.911 trạm
BTS (502 trạm 2G, 718 trạm 3G, 691 trạm 4G), 674 vị trí trạm BTS (220 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 2.267 thuê bao điện thoại (439 thuê bao di động trả sau và 1.828 thuê bao di động trả trước). Tổng số thuê bao
điện thoại trên toàn tỉnh là 680.470 thuê bao (trong đó: điện thoại cố định 45.000 thuê bao; di động trả sau 45.935 thuê bao,di
động trả trước 589.535) đạt mật độ 114,1 thuê bao/100 dân.
Phát triển 5.172 thuê bao internet băng rộng (348 thuê bao internet cố định, 1.620 thuê bao internet di động, 3.204 thuê
bao di động 2G chuyển sang 3G, 4G). Tổng số thuê bao internet băng rộng trên toàn tỉnh là 328.934 thuê bao; trong đó,
internet cố định băng rộng là 83.739 thuê bao, internet băng rộng di động là 245.195 thuê bao. Mật độ internet trên toàn tỉnh
là 97,3 thuê bao/100 dân. (mật độ thuê bao internet tăng cao là do quy đổi 83.739 thuê bao internet cố định băng rộng - hộ
gia đình thành 334.956 người sử dụng).
Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 381,5 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng
kỳ.
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Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; hỗ trợ đường truyền cáp quang phục
vụ truyền hình trực tiếp trên sóng kênh NTV; chỉnh trang cáp viễn thông tại khu
vực ngã tư đường Phan Bội Châu - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Mỹ Bình,
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; hướng dẫn thực hiện một số nội dung của
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; Cung cấp
thông tin liên quan về camera giám sát trên địa bàn tỉnh.
Thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của Đề cương và dự
toán chi tiết “Lắp đặt phòng họp trực tuyến và mua sắm tài sản thiết bị đồng bộ
ứng dụng CNTT tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”.
3.4. Lĩnh vực Thông tin - Báo chí
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu
UBND tỉnh ban hành một số văn bản quan trọng về lĩnh vực Thông tin - Báo chí
- Xuất bản gồm 01 Quyết định, 05 Kế hoạch và 03 văn bản triển khai. Cụ thể:
Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt Đề án Thông
tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 [10]
a) Công tác thông tin đối ngoại
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/02/2022 về hoạt động Thông tin đối ngoại
năm 2022; Xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn cho các bộ, công chức phụ trách
công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ngành địa phương trong tỉnh các kiến
thức về hội nhập kinh tế, thông tin về công tác nhân quyền, xử lý khủng hoảng
thông tin trên báo chí.
Sở phối hợp với các Sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ cho 03 đoàn phóng viên
báo chí hoạt động tác nghiệp tại tỉnh; chuẩn bị ký kết hợp tác với 03 cơ quan báo
chí VOV, VTV9 và Thông tấn xã Việt Nam để tuyên truyền, quảng bá về tỉnh.
b) Công tác quản lý báo chí
Hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương: Báo Ninh Thuận, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh; Tạp chí Văn học Nghệ thuật tỉnh vẫn đảm bảo ổn
định; sản xuất tin, bài và phát sóng những chương trình phát thanh truyền hình
có giá trị chính trị và phản ánh sát sao về đời sống của Nhân dân địa phương.
Văn phòng đại diện và Phóng viên, cộng tác viên được giới thiệu thường
trú và thường xuyên hoạt động đưa tin tại địa bàn Ninh Thuận 6 tháng đầu năm
không có sự thay đổi, số lượng với 28 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên. Trong
quá trình tác nghiệp, phóng viên các báo luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các
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Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/02/2022 về hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2022; Kế hoạch số
01-KH/BTGTU-UBND ngày 18/02/2022 phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; Kế
hoạch số 1093/KH-UBND ngày 17/3/2022 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận; Kế hoạch số 2127/KH-UBND ngày 19/5/2022 về việc thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên các
ấn phẩm của các cơ quan báo chí năm 2022; Kế hoạch số 1898/KH-UBND ngày 06/5/2022 về tuyên truyền và hưởng ứng
tham gia Giải Búa liềm vàng. Văn bản số 66/UBND-VXNV ngày 06/01/2022 về tuyên tuyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập
ĐCSVN và mừng Xuân Nhâm dần 2022; Văn bản số 1593/UBND-VXNV ngày 18/4/2022 về việc phúc đáp đối với việc phối
họp tuyên truyền trên Tạp chí Việt Nam họi nhập; Văn bản số 1339/UBND-VXNV ngày 31/5/2022 tăng cường cập nhật
thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử.
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ngành để phản ánh đưa tin theo đúng định hướng, quan điểm và chủ trương của
Đảng; việc thực hiện đưa tin vẫn theo đúng tôn chỉ, mục đích và đạo đức của
người làm báo.
c) Công tác thông tin tuyên truyền
Triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã
ban hành 09 Kế hoạch để tuyên truyền, gần 235 lượt văn bản tuyên truyền, triển
khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính; tuyên truyền tiêm chủng
phòng chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi kinh tế; tuyên truyền các sự kiện
chính trị và ngày lễ kỷ niệm của địa phương, tuyên truyền mừng Đảng, mừng
Xuân Nhâm Dần 2022; tuyên truyền 30 năm tái lập tỉnh gắn với 47 năm Ngày
giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; công tác
tuyên truyền quảng bá hội nghị xúc tiến du lịch Ninh Thuận năm 2022 tại Quảng
Nam và TP Hồ Chí Minh; tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của
Đảng; tuyên truyền biên giới trên đất liền, tuyên truyền biển đảo năm 2022;
tuyên truyền các nội dung đăng tải trên màn hình LED của tỉnh; quán triệt, tuyên
truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
năm 2022; công tác bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ; công
tác bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; công tác tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tuyên truyền về kinh tế hợp tác xã và các nội
dung về kỳ thi cuối cấp của năm học 2021 - 2022...
Ký kết quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực
hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân địa phương, nhất là
bà con vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.
d) Công tác cung cấp thông tin định kỳ
Tổng hợp, theo dõi việc đăng tải cập nhật tin bài trên báo, thông tin tình
hình báo chí hàng ngày, ban hành 22 bản tin điểm báo tuần, tổng cộng số tin, bài
tới thời điểm ngày 31/5/2022 được báo chí phản ánh về tỉnh là 4.279 tin, bài
(tăng hơn so với cùng kỳ 400 tin, bài). Riêng đối với một số vấn đề lưu ý tồn tại
ở địa phương, các báo đã chú ý trong việc đặt “tít” bài, cân nhắc liều lượng để
phản ánh với tinh thần xây dựng, đồng hành cùng với địa phương, có khoảng 85
nội dung thông tin (không tăng so với cùng kỳ). Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo
28 lượt văn bản đề nghị các Sở, ngành kiểm tra, rà soát báo cáo kết quả cho Ủy
ban nhân dân tỉnh về các vấn đề báo chí phản ánh, đưa tin. Các ngành, địa
phương có 15 lượt văn bản phản hồi về các vấn đề báo chí đã phản ánh.
e) Công tác quản lý các trang mạng xã hội
Sở đã tiến hành kiểm tra các thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tổng số tin
bài đã kiểm tra rà soát hơn 6.000 nội dung đăng tải trên mạng xã hội; trong đó
có 05/13 đối tượng có hành vi vi phạm vào Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
thông tin trên mạng.
3.5. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1093/KH-UBND ngày
17/3/2022 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa
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bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 2127/KH-UBND ngày 19/5/2022 về việc
thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên các ấn phẩm của các
cơ quan báo chí năm 2022.
Công tác quản lý cấp giấy phép: 6 tháng đầu năm 2022, Sở tham mưu cấp
giấy phép qua dịch vụ công 15 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, 04
giấy phép xuất bản bản tin, 01 giấy phép trang thông tin điện tử. Hầu hết các cơ
quan, đơn vị xin cấp giấy phép đều chấp hành đúng các quy định về khuôn khổ,
số lượng, bản in và nội dung theo đúng Luật Xuất bản; trình tự thủ tục thiết lập
trang thông tin điện tử.
Ban hành 02 văn bản đề nghị các cơ sở phát hành rà soát kiểm tra các đầu
sách để thu hồi tài liệu sai phạm.
3.6. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trong 6 tháng đầu năm 2022 không tổ chức cuộc thanh tra nào.
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 03/QĐ-STTTT ngày
14/01/2022 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh Ninh Thuận. Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày
01 hàng tháng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 01 lượt tiếp
công dân; tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 02 đơn kiến nghị, phản
ánh; Đã xử lý 07 đơn.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
a) Lĩnh vực công nghệ thông tin
Hạ tầng CNTT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và các Sở, ban ngành,
UBND cấp huyện nói chung đều có sự quan tâm đầu tư, hệ thống luôn được duy
trì, vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng được yêu cầu phục vụ ứng dụng và
phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh trong thời gian qua.
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, ý kiến chỉ đạo điều hành đã
được đưa vào sử dụng trong toàn tỉnh và hiệu quả mang lại ngày càng cao; đã
xây dựng trục liên thông nội tỉnh (LGSP), kết nối, liên thông với trục liên thông
văn bản quốc gia (NGSP) để phục vụ cho việc gửi nhận văn bản điện tử, đáp
ứng yêu cầu liên thông văn bản điện tử 4 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là trong thời dịch bệnh COVID-19.
Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành phần
đã đăng tải đầy đủ thông tin chỉ đạo điều hành, hoạt động quản lý nhà nước của
các Sở, ngành, địa phương, dịch vụ công, văn bản quy phạm pháp luật, góp phần
nâng cao hiệu quả về công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp luật ở địa
phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Cổng dịch vụ công của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa
bàn tỉnh, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4),
được kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thanh toán
trực tuyến PayGov và nhiều hệ thống khác; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua
mạng và số lượng hồ sơ tiếp nhận, cập nhật trên hệ thống ngày càng tăng.
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Việc tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày
12/12/2021 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận,
phiên bản 2.0; Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc ban
hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn
đến năm 2030”; Kế hoạch số 1297/KH-BĐHCĐS ngày 30/3/2022 về triển khai
thực hiện chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số
1813/KH-UBND ngày 29/4/2022 về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên
địa bàn tỉnh; các Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU
ngày 29/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc
triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận trong giai
đoạn tới. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận.
b) Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông
Nhìn chung hoạt động bưu chính, chuyển phát trong 6 tháng đầu năm 2022
trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển thuận lợi, doanh thu và sản lượng bưu gửi,
sản lượng bưu phát tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác bảo đảm an
toàn, an ninh, phòng chống gian lận thương mại trong hoạt động chuyển phát
được các doanh quan tâm thực hiện.
Về hoạt động viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh
trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục phát triển, doanh thu tiếp tục tăng. Các
doanh nghiệp quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng dung lượng
truyền dẫn và cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng
dịch vụ của các tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hiện nay các
doanh nghiệp viễn thông đang tiếp tục mở rộng băng thông để cung cấp nhiều
loại hình dịch vụ trên hạ tầng băng rộng cố định và băng rộng di động để phục
vụ cho công cuộc chuyển đổi số, để hạ tầng viễn thông phát triển thành hạ tầng
số.
c) Lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản
Công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh được tăng cường.
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời việc nghiên
cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
đánh giá khẳng định tính chính trị và tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự
thống nhất về ý chí hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy
cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc và khát vọng phát triển. Các tuyến tin, bài, chuyên mục đã phản ánh đậm
nét, sâu rộng về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, địa phương trong
công tác đối nội, đối ngoại và nhất là sự chỉ đạo quyết liệt đối với triển khai các
nhiệm vụ giải pháp mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; đưa
tin chọn lọc về công tác chăm lo tết cho các gia đình thuộc diện chính sách,
người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; phản ánh về công tác mừng Đảng,
mừng Xuân Tân Sửu; các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương như: 30
năm ngày Tái lập tỉnh; 47 năm giải phóng Ninh Thuận 16/4/1975-16/4/2022,
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giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2022; Các cơ quan
báo chí tập trung các tin bài tuyên truyền về xúc tiến đầu tư tại hai tỉnh Quảng
Nam và TP HCM. Ngoài ra, chú trọng phản ánh các tuyến tin bài về tấm gương
người tốt việc tốt, cổ vũ các điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực và đồng
thuận của Nhân dân trong tỉnh. Nhiều bài viết, chương trình trên báo chí được
đầu tư công phu, nội dung tập trung phản ánh sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn
dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế của địa
phương, tạo đà vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại
hội tỉnh Đảng bộ XIV đề ra.
Công tác quản lý thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo Nghị
định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động
thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 về
hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ
quan hành chính nhà nước.
Việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành
đảm bảo đúng quy định. Công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực
xuất bản, in, phát hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình góp
phần đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động cấp phép của các tổ
chức, cá nhân.
2. Tồn tại hạn chế
Công tác bảo đảm ATTT tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa triển
khai các giải pháp bảo mật, phòng chống virus tại các đơn vị mình cũng như các
giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu, gây nguy cơ về mất ATTT, bảo mật dữ liệu.
Đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng
được yêu cầu, còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa bố trí cán bộ chuyên trách. Điều
này đã gây khó khăn không ít trong việc triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ
trong công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị nói riêng và của tỉnh nó chung
trong thời gian qua, nhất là việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng
đến chính quyền số trong thời gian tới.
Chưa thu hút được các doanh nghiệp CNTT quy mô lớn vào đầu tư, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh để tạo thuận lợi hơn trong phát triển CNTT của tỉnh; các
doanh nghiệp CNTT trong tỉnh chưa phát triển đủ mạnh.
Các nhà mạng vẫn chưa đảm bảo hiệu quả trong việc ngăn chặn tin nhắn
rác đối với các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.
3. Đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc: Không
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Các nhiệm vụ chung
Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn
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đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện:
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính;
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác
quản lý nhà nước.
Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và sắp
xếp vị trí việc làm đối với viên chức theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP.
2. Các nhiệm vụ quản lý chuyên môn, nghiệp vụ
2.1. Công nghệ thông tin
Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng, triển khai hệ thống
thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của tỉnh” và “Nâng cấp hệ thống dịch
vụ công trực tuyến phù hợp với yêu cầu kết nối chia sẻ dữ liệu và đáp ứng đổi
mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính”.
Tiến hành tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh năm 2022; Triển khai, tập huấn
phòng họp không giấy cho Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; thực hiện
đề nghị cấp phát chứng thư số cho cán bộ một cửa toàn tỉnh.
Tiếp tục tham mưu các quy định, kế hoạch, chương trình về chuyển đổi số.
2.2. Bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến
điện
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi đài truyền thanh
ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn
tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng
các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế
số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Tham mưu văn bản đảm bảo hiệu
quả ngăn chặn tin nhắn rác trên địa bàn tỉnh.
Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và
Truyền thông kết quả khảo sát nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Đánh giá kết quả triển khai sử dụng mạng
truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa
bàn tỉnh.
Phối hợp kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày
27/4/2022 của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm về việc chỉnh trang,
làm gọn cáp viễn thông truyền hình trên các tuyến đường đô thị thuộc địa bàn
thành phố năm 2022.
2.4. Thông tin, báo chí
Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo Chương trình các đoàn
lãnh đạo tỉnh đi thăm các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí
Cách mạng Việt Nam 21/6.
Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, rà soát tôn chỉ mục đích của các
cơ quan báo chí và xử lý quyết liệt các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động
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không đúng tôn chỉ, mục đích. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí
đổi mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng
cao hiệu quả quảng bá du lịch.
Tiếp tục đề nghị các Sở, ngành, địa phương nâng cao cảnh giác với một số
đối tượng lợi dụng, giả danh tự xưng là phóng viên của một số cơ quan báo chí
có những hành vi trục lợi cá nhân và lưu ý đối với các hoạt động của phóng viên
khi tác nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng giấy giới thiệu và giấy tờ khác thay thế
cho Thẻ nhà báo.
Tiếp tục tham mưu quản lý nhà nước đối với các trang mạng xã hội và
Trang thông tin điện tử đúng quy định của pháp luật.
2.5. Xuất bản
Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi các nội dung thông tin để cấp giấy
phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các Sở, ngành, địa phương đúng
theo quy định của Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật liên quan.
Kiểm tra việc nộp lưu chiểu, giám sát các cơ quan báo, tạp chí thực hiện
đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra việc vận
chuyển, phát hành các ấn phẩm báo chí đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng
địa chỉ.
2.6. Công tác thanh tra
Dự kiến tổ chức 04 cuộc thanh tra theo Quyết định số 127/QĐ-STTTT
ngày 09/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch công tác
thanh tra năm 2022 về lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, tần số
vô tuyến điện, báo chí, xuất bản, xuất bản phẩm, in và phát hành.
Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra bộ, thanh tra
tỉnh và Lãnh đạo sở.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và
phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Sở Thông tin và Truyền thông./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP Đà Nẵng;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở KH&ĐT; Cục Thống kê;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, LĐ, VP.

GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Kỳ

CTTN 17b.

12

PHỤ LỤC 1
Các chỉ tiêu phát triển ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện
trong 6 tháng đầu năm 2022 (Số liệu tính đến 31/5/2022)
(Kèm theo Báo cáo số:1346/BC-STTTT ngày 06 /6/2022 của Sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh Ninh Thuận)
Năm 2022

Ước thực
Ước
hiện 6
Theo QĐ
thực
tháng so
882/QĐhiện 6
với kế
UBND
tháng
hoạch
ngày
2022 so
năm 2022 27/12/2021 với QĐ
882 (%)
(%)

Kế
hoạch

Ước thực
hiện 6
tháng đầu
năm 2022

(4)

(5)

(6)

(6)/(5)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm
2021

(1)

(2)

(3)

1

Số thuê bao điện thoại di động trả
trước phát triển mới

Thuê bao

4.570

3.500

1.828

52,2

2

Số thuê bao điện thoại cố định và di
động trả sau phát triển mới

Thuê bao

2.630

2.200

439

20

3

Tổng số thuê bao điện thoại cố định và
Thuê bao
di động trả sau

90.830

93.030

91.269

98,1

4

Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn
mạng (Gồm: Cố định, di động trả sau, di
động trả trước)

Thuê bao

680.283

685.983

682.550

99,5

Mật độ điện thoại cố định và trả sau
trên 100 dân

Thuê bao

15,6

16

15,3

95,6

Mật độ điện thoại trên 100 dân

Thuê bao

115

116

114,5

98,7

6

Số thuê bao Internet phát triển mới

Thuê bao

27.149

27.000

5.172

19,2

7

Tổng số thuê bao Interner trên toàn
mạng

Thuê bao

325.924

351.475

331.096

94,2

Thuê bao

95

97,5

97,3

99,8

5

(7)

(6)/(7)

16

95,6

97,5

99,8

8

Mật độ internet trên 100 dân

9

Tỷ lệ phủ sóng phát thanh

%

100

100

100

100

10

Tỷ lệ phủ sóng truyền hình

%

100

100

100

100

Số giờ phát sóng phát thanh

Giờ/ năm

20.738

20.659

10.314

50

20.659

50

Trong đó:
- Chương trình địa phương

Giờ/ năm

6.750

6.750

3.276

48,5

6.750

48,5

Giờ/ năm

52

52

26

50

52

50

Số giờ phát sóng truyền hình

Giờ/ năm

120.450

120.450

57.925

48,1

120.450

48,1

Trong đó:
- Chương trình địa phương

Giờ/ năm

41.724

41.610

20.748

50

41.610

50

Giờ/ năm

52

52

26

50

52

50

11

- Riêng tiếng Dân tộc thiểu số

12

- Riêng tiếng Dân tộc thiểu số
13

Tỉ lệ hộ nghe được Đài tiếng nói Việt
Nam

%

100

100

100

100

100

100

14

Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình
Việt Nam

%

100

100

100

100

100

100

PHỤ LỤC 2
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
06
6
(Kèm theo Báo cáo số: 1346 /BC-STTTT ngày
/5/2022
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận)
STT theo
Quyết
STT định
21/QĐUBND
I

Nội dung nhiệm vụ

Thời gian
hoàn thành
Cấp trình,
theo Quyết
ban hành
định số
21/QĐ-UBND

Kết quả thực hiện đến 31/5/2022
Sản phẩm
trình

Số, ngày văn Khó khăn, Ghi
Số, ngày văn bản
bản của UBND vướng mắc chú
Tiến độ thực hiện
trình UBND tỉnh
tỉnh ban hành và kiến nghị

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ
Kỳ họp cuối
năm 2022

1

Nghị quyết về cơ chế, chính sách
hỗ trợ công chức, viên chức
chuyên trách về công nghệ thông
tin trên địa bàn tỉnh.

2

Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng đối với
Ban Thường
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tháng 9/2022
vụ Tỉnh ủy
Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030.

19

(Theo Kế
hoạch số
553/KHUBND ngày
14/02/2022)

Hội đồng
nhân dân

Nghị quyết

Đang xây dựng

Chỉ thị

Đang xây dựng

II NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY, HĐND TỈNH
3

137

Kế hoạch hoạt động Thông tin đối
Tháng 01/2022 UBND tỉnh
ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2022

4

138

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt
Nam lần thứ 9

Quý I/2022

UBND tỉnh

Kế hoạch

Kế hoạch

Hoàn thành

250/STTTTTTBCXB ngày
28/01/2022

67/KH-UBND
ngày 12/02/2022

Hoàn thành

623/STTTTTTBCXB ngày
15/3/2022

1093/KHUBND ngày
17/3/2022

STT theo
Quyết
STT định
21/QĐUBND

Nội dung nhiệm vụ

139

Kế hoạch triển khai Đề án Truyền
thông giai đoạn 2021-2025; thông
tin tuyên truyền đề án số hóa

6

7

Thời gian
hoàn thành
Cấp trình,
theo Quyết
ban hành
định số
21/QĐ-UBND

Sản phẩm
trình

Số, ngày văn Khó khăn, Ghi
Số, ngày văn bản
bản của UBND vướng mắc chú
Tiến độ thực hiện
trình UBND tỉnh
tỉnh ban hành và kiến nghị

UBND tỉnh

Kế hoạch

Đang xây dựng

140

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số
đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Ninh
Thuận (thay thế Quyết định số
Quý III/2022
44/2018/QĐ-UBND
ngày
27/6/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.

UBND tỉnh

Quyết định

Đang xây dựng

141

Quyết định Ban hành Danh mục cơ
Quý III/2022
sở dữ liệu (CSDL) của Tỉnh.

UBND tỉnh

Quyết định

Đang xây dựng

8

142

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của cơ
Quý IV/2022
quan nhà nước, phát triển chính
quyền số năm 2023.

UBND tỉnh

Kế hoạch

Đang xây dựng

9

143

Chỉ thị về tăng cường công tác
quản lý tần số vô tuyến điện trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh

Chỉ thị

Hoàn thành

5

10

144

Cả năm

Kết quả thực hiện đến 31/5/2022

Quý I/2022

Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn cáp
viễn thông, truyền hình trên địa Quý II/2022
bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

UBND tỉnh

Kế hoạch

443/TTr-STTTT
ngày 28/02/2022

05/CT-UBND
ngày 04/3/2022

- Theo Thông báo số 77/TB-VPUB ngày 30/3/2022 của
Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND
tỉnh Trần Quốc Nam tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ
đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội Quý I/2022, triển
khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022. Chủ tịch UBND
tỉnh giao UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chủ
trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan (trong đó có Sở
Thông tin và Truyền thông) xây dựng kế hoạch chỉnh
trang, làm gọn cáp điện lực, viễn thông, truyền hình đi nổi
trên các tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố năm

15

STT theo
Quyết
STT định
21/QĐUBND

Nội dung nhiệm vụ

Thời gian
hoàn thành
Cấp trình,
theo Quyết
ban hành
định số
21/QĐ-UBND

Kết quả thực hiện đến 31/5/2022
Sản phẩm
trình

Số, ngày văn Khó khăn, Ghi
Số, ngày văn bản
bản của UBND vướng mắc chú
Tiến độ thực hiện
trình UBND tỉnh
tỉnh ban hành và kiến nghị
2022.
- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 27/4/2022
theo nội dung, nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao.
- Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số
1296/STTTT-CN ngày 30/5/2022 đề xuất điều chỉnh
nhiệm vụ trình Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn cáp viễn
thông, truyền hình năm 2022.
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