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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận nội dung cuộc họp giao ban ngày 23/3/2020
Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/3/2020, tại Phòng họp Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Văn Lâm - Giám đốc Sở, đã chủ trì
cuộc họp giao ban hàng tuần. Tham dự cuộc họp có tập thể Lãnh đạo Sở; Các
Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở và lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông
tin và Truyền thông.
Sau khi nghe Văn phòng Sở thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
trong thời gian qua và phương hướng thời gian tới của các phòng chuyên môn, đơn
vị; Ý kiến của các Phó Giám đốc Sở, phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, đồng
chí Lê Văn Lâm - Giám đốc Sở kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Văn phòng Sở:
- Gửi các tài liệu phục vụ đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh theo đề
nghị của Đoàn tại cuộc họp ngày 13/3/2020.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở, điều động 01 nhân sự thuộc Văn phòng tạm thời
hỗ trợ Phòng Thông tin- Báo chí-Xuất bản trong thời gian bổ sung nhân sự cho
Phòng Thông tin- Báo chí-Xuất bản .
- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra cải cách hành chính
thuộc Sở theo Kế hoạch đã được phê duyệt; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải
cách hành chính năm 2020. Rà soát các quyết định thành lập Tổ ISO, Tổ giúp việc
cải cách hành chính.
- Phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông triển khai Ứng
dụng phần mềm Chỉ đạo điều hành đến toàn thể công chức thuộc Sở.
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ tư vấn xây dự đề cương và dự toán chi
tiết các gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thông tin và truyền thông; Thực
hiện đánh giá, đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Tiếp tục rà soát lại tất cả các đầu việc UBND Tỉnh giao trên phần mềm chỉ
đạo điều hành, những đầu việc đã và đang thực hiện, những đầu việc còn tồn đọng,
gửi và đôn đốc các phòng triển khai thực hiện. Tiếp tục Thực hiện các thủ tục
thanh lý xe ô tô.
- Trinh UBND Tỉnh chủ trương thuê tư vấn lập đơn giá Chương trình truyền
hình.
2. Giao Thanh tra Sở:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc bó cáp, lập biên bản và đề
xuất hướng xử lý sao cho phù hợp; đẩy mạnh phối hợp với địa phương, các cơ
quan đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm tình trạng treo không đúng quy định.
- Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt.
3. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
- Chủ động thẩm định và phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và
Truyền thông thực hiện việc tạo tên miền cho các đơn vị;
- Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án truyền thông;
- Tiếp tục Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng
chống dịch Covid -19;
- Đẩy nhanh các nội dung đã được giao nhiệm vụ và cấp dự toán từ đầu
năm;
- Sớm lập dự toán chi tiết Kế hoạch TTĐN năm 2020; Dự toánTuyên truyền
bảo vệ môi trường phát triển bền vững biển giai đoạn 2020-2022 tại huyện Côn
Đảo, phối hợp Văn phòng trình Sở Tài chính thẩm định
4. Giao Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin:
- Giao Phòng tiếp tục thực hiện: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thông tin và
truyền thông; Thực hiện đánh giá, đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho các
hệ thống thông tin của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng
mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023.
- Đối với nội dung “ Kế hoạch số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh của Sở Tư
pháp”, Tham mưu văn bản lấy ý kiến Sở Tài chính, Sở Tư pháp để có cơ sở tham
mưu UBND Tỉnh;
- Triển khai tổ chức Hội thảo “Giải pháp triển khai, xây dựng đô thị thông
minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” phối hợp Văn phòng liên hệ các đơn vị
của Bộ TT&TT mời Lãnh đạo Bộ, Cục tin học hóa và các chuyên gia. Tham mưu
lãnh đạo Sở đề nghị UBND Tỉnh hoặc Tỉnh ủy phát hành thư mờii theo thẩm
quyền;
- Một số nội dung đã trễ hạn đang tồn đọng trên PM CĐĐH, cần tập trung
đẩy nhanh tiến độ thực hiện: Công văn số 2285/UBND-VP ngày 13/3/2020; Công
văn số 2124/UBND-VP ngày 11/3/2020- Thông báo kết luận số 93/TB-UBND
ngày 10/3/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn tại cuộc
họp ngày 26/02/2020 về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Sở Thông tin
và Truyền thông; Công văn số 1363/UBND-VP - 21/02/2020 triển khai Đề án phát
triển đô thị thông minh theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Công
văn số 335/UBND-VP - 13/01/2020 V/v tham mưu xây dựng, cập nhật Kiến trúc
Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phiên bản 2.0
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của phần mềm 1 cửa thống nhất,
các tờ trình và dự thảo các báo cáo chủ trương đầu tư các dự án thành phần của
ĐTTM.
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5. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:
- Sớm triển khai phẩn mềm Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp phòng VT-CNTT khảo sát trung tâm điều hành Đô thị
thông minh: Thực hiện bố trí đặt màn hình tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung tâm
CNTT&TT sao cho phù hợp và thuận tiện nhất.
- Tiếp tục phối hợp INET, có phương án chuyển đổi dữ liệu; nâng cấp hoàn
thiện phần mềm quản lý văn bản.
- Tiếp tục thực hiện Dự án; Cổng thanh toán trực tuyến của Tỉnh; Thực hiện
việc quản lý, tạo tên miền cho các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu.
Các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Phó Giám đốc bám sát nhiệm vụ
được phân công, chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, chỉ đạo và đôn dốc các
phòng, đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ công việc đảm bảo tıến độ đề ra.
Trên đây là kết luận chỉ đạo tại cuộc họp giao ban tuần (đánh giá kết quả
thực hiện từ ngày 10/3/2020 đến ngày 24/3/2020 và phương hướng trong thời gian
tới); Yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Công nghệ
thông tin và Truyền thông nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn
phòng Sở, để tổng hợp báo cáo tại cuộc họp giao ban lần tới./.
Nơi nhận:
- Như thành phần họp;
- GĐ và các PGĐ;
- VP cập nhật Website ;
- Lưu: VT, VP.
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