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NHIỀU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LAN TỎA TRONG XÃ HỘI SAU
02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Bài, ảnh: Khánh Toàn

Với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp ủy và tổ
chức Đảng, sự nỗ lực tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân
các dân tộc, sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW) tại tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực,
nhiều điển hình tiên tiến được lan tỏa góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điện Biên trao Giấy khen cho các tập thể cá nhân đã tích cực tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW.

B

ám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của
Trung ương về thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Điện Biên đã tổ chức triển khai, quán
triệt, học tập bằng nhiều hình thức như: Tổ
chức hội nghị cấp tỉnh cho cán bộ chủ chốt
toàn tỉnh; chỉ đạo, các cấp ủy Đảng trong
toàn Đảng bộ, tổ chức phổ biến, quán triệt
Chỉ thị đến toàn thể đảng viên, nhằm nâng
cao chất lượng trong sinh hoạt định kỳ của
các chi bộ, đảng bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy đã kịp thời thành lập Bộ phận chuyên
trách giúp việc để triển khai thực hiện Chỉ

thị 05-CT/TW; đồng thời, tổ chức hội nghị
giao ban báo chí, báo cáo viên hằng tháng,
hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh... tuyên
truyền, triển khai thực hiện về Chỉ thị 05CT/TW.
Để thực hiện có hiệu quả các chuyên
đề: Học tập Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề
toàn khóa, Chuyên đề năm 2017 về “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy
thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội
bộ”; Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng
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Các đại biểu, cán bộ và Đảng viên tại Đảng bộ huyện Tuần giáo (tỉnh Điện Biên)
tham dự học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018.

phong cách, tác phong của người đứng
đầu, của cán bộ, đảng viên và Tác phẩm
“Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã phát
hành 22 số tài liệu Sinh hoạt chi bộ với
66.000 cuốn; 3.000 cuốn sách Xây dựng
phong cách, tác phong công tác của người
đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; in các tài liệu thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương để tuyên
truyền sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền
và các tầng lớp nhân dân.
Với phương châm hành động: “Kỷ
cương, hiệu quả, sát với thực tế” và xác
định nội dung đột phá để tập trung thực
hiện, tất cả Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ
chức 36 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên
truyền Chỉ thị 05-CT/TW, Chuyên đề toàn
khóa, Chuyên đề 2017, 2018 cho 6.520 lượt
người, trong đó tổng số cán bộ, đảng viên
tham gia học tập là 5.698 đ/c; Cấp ủy cơ sở
đã tổ chức 650 hội nghị học tập, quán triệt,
tuyên truyền chuyên đề năm 2017 “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự
diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”
và Chuyên đề 2018 về "Xây dựng phong
cách, tác phong công tác của người đứng
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đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh" cho 145.766 lượt người. Qua
đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã
hội và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên
đã được nâng lên rõ rệt; tạo sự chuyển
biến tích cực về hành động và tinh thần về
ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối
sống của mỗi cán bộ, đảng viên.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 968 cơ quan,
đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức,
trong đó gần 700 cơ quan, đơn vị khái quát
thành khẩu hiệu ngắn gọn. Tiêu biểu như:
Ngành Tuyên giáo xây dựng chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp với 6 tiêu chí; Lực
lượng công an nhân dân lấy 6 Điều Bác Hồ
dạy Công an nhân dân về “Tư cách người
Công an cách mệnh” làm chuẩn mực đạo
đức chung, là nội dung trọng tâm trong
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn
luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chiến sĩ
công an; ngành Y tế gắn tư tưởng, đạo đức
Hồ Chí Minh với y đức, y nghiệp “Lương
y như từ mẫu”, “Bệnh nhân đến đón tiếp
niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình,
bệnh nhân về dặn dò chu đáo”, thực hiện
nghiêm các quy định, quy trình của ngành
đề ra, sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe
nhân dân; ngành Giáo dục gắn với cuộc
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vận động hai không: “Không tiêu cực trong
thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”;
các cơ quan hành chính tích cực xây dựng
tiêu chí trong cải cách thủ tục hành chính,
đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng
phí; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội, gắn việc thực hiện Chỉ
thị với vận động hội viên, đoàn viên thực
hiện các phong trào do các cấp, các ngành
phát động… Hầu hết các cấp ủy, tổ chức
đảng đã quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng
viên chấp hành tốt quy chế làm việc, thực
hiện nghiêm túc các quy định, quy chế nội
bộ cơ quan, đơn vị; rèn luyện đạo đức, tác
phong, văn hóa công sở, tiếp công dân…
Sau 2 năm, nỗ lực thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá
nhân điển hình tiên tiến như: Công an tỉnh
vận động xây 4 nhà tình nghĩa cho cán bộ,
chiến sỹ khó khăn, tặng 1.000 suất quà cho
nhân dân các dân tộc vùng khó khăn, biên
giới trị giá 660 triệu đồng; Đoàn Thanh niên
Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động 816 ngày
công xây dựng vườn hoa thanh niên, ao
cá thanh niên, vườn rau thanh niên, trồng
được 2.228 cây xanh các loại, xây dựng
phòng học, nhà bán trú, sửa chữa đường
giao thông nông thôn và khắc phục hậu
quả thiên tai; Hội Phụ nữ huyện Điện Biên
Đông thực hiện mô hình “Tự học chữ, học
tiếng phổ thông từ người thân, cộng đồng”
cho 50 hội viên; Hội Nông dân tham gia
13.971 ngày công sửa chữa 6,8km kênh
mương nội đồng, 20,7km đường liên thôn,
hỗ trợ xóa nhà tạm cho 11 hộ nông dân
nghèo; Hội Phụ nữ huyện Tủa Chùa thành
lập được 78 nhóm tiết kiệm với 1516 thành
viên tham gia, tiết kiệm được 248.120.000
đồng, giúp đỡ 709 hội viên phụ nữ có hoàn
cảnh khó khăn vay vốn phát triên kinh tế
gia đình;… Về cá nhân: Ông Vàng A Sử,
bản Nà Pen, huyện Điện Biên với chăn
nuôi cá thịt gắn với bảo vệ môi trường; Ông
Lò Văn Miên ở xã Hua Thanh, huyện Điện
Biên được vinh danh “Nông dân Việt Nam
xuất sắc” năm 2017; Ông Lò Văn Pâng, xã
Nà Tấu, huyện Điện Biên được vinh danh
“Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới”…

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Kết quả sau 2
năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
là rất rõ nét, có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất
định cần khắc phục đó là, việc triển khai
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở một số đơn
vị còn chung chung, dập khuôn máy móc
theo kế hoạch của cấp trên, có biểu hiện
hình thức, thiếu cụ thể, thiết thực; chưa
đảm bảo theo tiến độ quy định. Vẫn còn
một bộ phận cấp ủy, chính quyền, cán bộ,
đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc
nên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị
05-CT/TW, do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện còn lúng túng, thiếu quyết liệt; cá
biệt có một số địa phương, cơ quan, ban,
ngành coi đây là công việc của tổ chức
đảng, do đó kết quả thực hiện còn thiếu
tính thuyết phục, chưa rõ nét. Tính tự giác,
gương mẫu trong học tập của nhiều cán
bộ, đảng viên chưa được phát huy, giữa
việc đăng ký kế hoạch cá nhân “học tập” và
“làm theo” chưa thực sự gắn kết, chưa tạo
thành nền nếp được duy trì thường xuyên
và có sức lan tỏa rộng rãi trong tổ chức, cơ
quan, cộng đồng.
Thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục triển
khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, quyết liệt
và đồng bộ hơn, nhằm nâng cao nhận thức
cho cấp ủy các cấp, tạo sự chuyển biến
tích cực về nhận thức và hành động; chú
trọng tăng cường công tác kiểm tra giám
sát việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối
sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Đây chính là, giải pháp hàng đầu để thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương
4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng,
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên;
khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận
cán bộ, đảng viên hiện nay, để tiếp tục thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh trong toàn Đảng bộ tỉnh./.
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CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BỨT PHÁ ĐẦY
ẤN TƯỢNG
 Bài, ảnh: Minh Thùy

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Điện Biên tăng mạnh về thứ hạng. Nếu
như năm 2016 CCHC xếp thứ 42/63 tỉnh, thành trong toàn quốc (tăng 21 bậc), thì
năm 2017 tiếp tục bứt phá vươn lên xếp thứ 24/63 (tăng 18 bậc so với năm 2016).
Đây là thông tin thu hút người dân cũng như các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan
tâm đến Điện Biên tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, cơ quan
ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) và Chỉ
số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS) do Ban Chỉ đạo CCHC của
Chính phủ phối hợp tổ chức đầu tháng 5 vừa qua. Và với Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân tỉnh ta đó là “trái ngọt”, là thành quả của những nỗ lực bền bỉ trong quá
trình thực hiện công cuộc CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để Điện
Biên “cất cánh”.
CCHC được xác định là
nhiệm vụ trọng tâm, là một
trong ba “khâu” đột phá
chiến lược, có tính quyết
định trong thu hút đầu tư,
thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp trong thự
hiện giao dịch hành chính
với cơ quan nhà nước.
Theo đó, UBND tỉnh Điện
Biên đã ban hành hàng
loạt Kế hoạch, Chương
trình CCHC theo giai đoạn
và từng năm; đều tập trung
vào 6 nội dung CCHC
Nhà nước: Cải cách thể
chế, cải cách thủ tục hành
chính (TTHC), cải cách tổ
chức bộ máy nhà nước,
xây dựng và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ công
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Cán bộ Bộ phận “Một cửa” phường Mường Thanh (TP.
Điện Biên Phủ) hướng dẫn người dân thủ tục hành chính
khi đến giao dịch.

chức, viên chức, cải cách
tài chính công và hiện đại
hóa hành chính. Trong đó
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ưu tiên đẩy mạnh cải cách
TTHC, xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên

Điện Biên

chức; ứng dụng công nghệ
thông tin, cải cách lề lối làm
việc, chấn chỉnh kỷ cương
kỷ luật hành chính góp
phần nâng cao năng lực
và hiệu quả quản lý, điều
hành của cơ quan, đơn vị.
Tăng cường trách nhiệm
của người đứng đầu đối
với công tác CCHC, gắn
kết quả thực hiện CCHC
với công tác thi đua khen
thưởng, đánh giá xếp loại,
quy hoạch bổ nhiệm cán
bộ công chức. UBND tỉnh
đã yêu cầu các ngành rà
soát, hệ thống, bổ sung,
hoàn chỉnh TTHC; trong
đó, riêng năm 2017 UBND
tỉnh đã ban hành 57 Quyết
định công bố 898 thủ tục
hành chính. Những TTHC
đã được công bố, tỉnh đã
chủ động cập nhật vào
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về
TTHC, tạo nhiều đường
kết nối với các trang thông
tin điện tử liên quan; đề
nghị Cục Kiểm soát TTHC
- Văn phòng Chính phủ
công khai 810 TTHC,
không công khai 620
TTHC trên Cơ sở dữ liệu
quốc gia về TTHC. 100%
TTHC được công bố, công
khai đầy đủ trên Cổng
thông tin điện tử tỉnh, trang
thông tin điện tử của các
sở, ban, ngành tỉnh liên
quan và UBND cấp huyện;
100% TTHC được niêm
yết tại bộ phận “Tiếp nhận
và trả kết quả”, bộ phận
chuyên môn của cơ quan,
đơn vị, địa phương đảm
bảo theo quy định. Việc
rà soát TTHC được thực

hiện bởi cơ quan chuyên
môn để phân tích, đề xuất
phương án đơn giản hóa
TTHC. Theo đó, năm 2017
đã rà soát được 46 TTHC
và thông qua phương án
đơn giản hóa TTHC trong
các lĩnh vực: Văn hóa, thể
thao và du lịch, tài nguyên
và môi trường; lao động,
thương binh và xã hội, tư
pháp thuộc thẩm quyền
giải quyết của tỉnh. Những
yêu cầu tư vấn pháp luật,
giải thích các quy định
TTHC và đề nghị hỗ trợ về
tài liệu đều được các cơ
quan chuyên môn tư vấn,
hỗ trợ kịp thời. Không có
tổ chức, cá nhân nào phản
ánh, kiến nghị về CCHC
cũng như quy định TTHC.
Việc tiếp nhận hồ sơ và
giải quyết TTHC tại các
cơ quan, đơn vị trên địa
bàn được thực hiện theo
đúng quy định về trình tự,
cách thức thực hiện, thành
phần hồ sơ, lệ phí, mẫu
đơn, tờ khai… Trong năm
2017, 100% hồ sơ đã giải
quyết đều đúng hạn; số hồ
sơ chưa giải quyết đều còn
thời hạn. Đến nay, 100% cơ
quan chuyên môn cấp tỉnh,
UBND cấp huyện, UBND
cấp xã thành lập Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả
để tiếp nhận, trả kết quả
TTHC theo cơ chế “Một
cửa”, “Một cửa liên thông”
tại đơn vị, địa phương đối
với 100% TTHC theo quy
định. TTHC liên thông
được thực hiện trên nhiều
lĩnh vực ở cả cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã, như: khiếu
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nại, tố cáo, tư pháp, hộ
tịch, tuyển dụng, đất đai,
tài nguyên môi trường, văn
hóa, giải quyết các chế
độ chính sách người có
công… tạo được lòng tin
của nhân dân trong công
tác giải quyết TTHC của
các cơ quan hành chính
các cấp.
Nhờ triển khai đồng bộ,
quyết liệt nhiều giải pháp
mang tính đột phá, trong
đó tập trung vào cải cách
TTHC, xây dựng và nâng
cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên
chức, thực hiện cơ chế
“Một cửa”, “Một cửa liên
thông”... đã tác động tích
cực đến chỉ số CCHC và
chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI); thu hút
sự quan tâm của các nhà
đầu tư, doanh nghiệp đến
tìm hiểu, khảo sát cơ hội
đầu tư tại tỉnh. Năm 2017,
tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội của tỉnh đạt
hơn 9.408,2 tỷ đồng, tăng
gần 11% so với năm 2016;
295 doanh nghiệp đăng
ký thành lập mới và đăng
ký thay đổi, bổ sung. Tỉnh
đã cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư và quyết
định chủ trương đầu tư
cho 25 dự án với tổng
mức đầu tư đăng ký trên
3.200 tỷ đồng... Đó cũng
là minh chứng thuyết phục
thể hiện hiệu quả của công
tác CCHC của tỉnh trong
thời gian qua nhằm tăng
cường thu hút đầu tư, thúc
đẩy kinh tế - xã hội địa
phương phát triển./.

Điện Biên
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N

gay sau khi Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về
“Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền
miệng trong tình hình mới” được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường
Chà đã tiến hành quán triệt, học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện đồng thời
kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ
thị số 17- CT/TW của Ban Bí thư
Trung ương Đảng
 Bài, ảnh: Công Tuyến

N

hận thức được tầm quan trọng
của công tác tuyên truyền
miệng trong thực hiện nhiệm
vụ chính trị của Đảng bộ, Ban Thường
vụ Huyện ủy Mường Chà xác định rõ
cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ,
tuyên truyền viên, báo cáo viên cơ sở.
Thời gian qua đội ngũ này đã thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong
việc tuyên truyền các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân, đồng thời làm tốt công

Ông Lò Văn Lún, báo cáo viên huyện Mường
Chà, phổ biến cho người dân xã Mường Mươn
về Luật Quốc phòng và An ninh vùng biên giới.
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tác định hướng dư luận, góp phần tạo
sự thống nhất trong Đảng, tăng cường
sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa
phương.
Đồng chí Nguyễn Quang Hợp, Trưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Hiện
nay, đội ngũ báo cáo viên cơ sở toàn
huyện có 28 đồng chí (trong đó có 01
đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh) và trên
130 cán bộ làm công tác tuyên truyền tại
11 xã và thị trấn. Các đồng chí đều có lập
trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có
trình độ chuyên môn, tích lũy được nhiều
kinh nghiệm và am hiểu tình hình địa
phương, được cán bộ, đảng viên và nhân
dân tín nhiệm. Với vai trò là "cầu nối" đưa
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc
sống, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
viên tại cơ sở thường xuyên bám sát địa
bàn, tích cực nắm bắt dư luận xã hội,
tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời
(Xem tiếp trang 9)

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số 01/2018

Điện Biên

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên,Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các đại biểu dự
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua hệ thống bưu chính công ích.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG
ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 Bài, ảnh: Hà Linh

H

iện nay, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) theo Quyết
định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ
giúp cho các cơ quan hành chính Nhà nước tập trung nâng cao năng lực chuyên
môn, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC mà còn tạo điều kiện cho tổ chức, cá
nhân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong quá trình giải quyết các TTHC.

C

ải cách thủ tục hành chính đã
và đang là chủ trương lớn của
Đảng, Nhà nước và là một vấn
đề không thể thiếu trong việc xây dựng
Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành

động. Vì vậy, trong thời gian gần đây,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các
Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản
liên quan đến cải cách thủ tục hành chính,
trong đó, có Quyết định số 45/2016/QĐ-
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TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua
dịch vụ BCCI đã được tổ chức, cá nhân
đón nhận và đánh giá cao.
Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh Điện
Biên ban hành Kế hoạch số 1778/KHUBND triển khai thực hiện Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh;
để cụ thể việc triển khai, thực hiện các
nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn
tỉnh cho từng giai đoạn và giao nhiệm
vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh
Điện Biên, các cơ quan báo chí, Đài Phát
thanh - Truyền hình triển khai thực hiện
kế hoạch.
Cùng với đó, UBND tỉnh Điện Biên và
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết
Thỏa thuận hợp tác trong việc tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ BCCI cho tổ chức, cá
nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ký kết
thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh với
các Sở, ban, ngành và UBND các huyện,
thị xã, thành phố. Công khai trên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh 907 thủ tục
hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua
dịch vụ BCCI.
Hiện tại, Bưu điện tỉnh đã thực hiện
ký hợp đồng chuyển phát hồ sơ TTHC
với 23 cơ quan, đơn vị là Sở, ban, ngành
thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung
ương đóng trên địa bàn tỉnh và 10 UBND
các huyện, thị xã, thành phố. Theo thống
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kê, từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày
31/12/2017, tổng số TTHC đã triển khai
thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết
qua dịch vụ BCCI là 907 TTHC, trong số
đó: Cấp tỉnh thực hiện 791 thủ tục hành
chính, cấp huyện thực hiện 79 thủ tục
hành chính, cấp xã thực hiện 37 thủ tục
hành chính. Tổng số hồ sơ TTHC Bưu
điện tỉnh tiếp nhận là 38.612 hồ sơ. Việc
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết
TTHC qua dịch vụ BCCI thời gian qua đã
nhận được nhiều phản hồi tích cực của
người dân, doanh nghiệp. Đến nay, các
cơ quan, đơn vị chưa nhận được phản
ánh nào của người dân, doanh nghiệp về
việc làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ,
kết quả giải quyết TTHC hay chậm trễ
trong quá trình chuyển trả qua dịch vụ
bưu chính.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực
hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua
dịch vụ BCCI phát sinh một số khó khăn,
bất cập như: Công tác tuyên truyền chưa
được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ nên
nhiều tổ chức, cán nhân chưa biết hoặc
chưa hiểu rõ về dịch vụ. Người dân còn
e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ và
nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch
vụ BCCI nên số lượng hồ sơ có yêu cầu
gửi qua dịch vụ BCCI còn khá thấp so với
tổng số hồ sơ TTHC được giải quyết; một
số TTHC có thành phần hồ sơ gồm nhiều
tài liệu, giấy tờ chuyên môn, nội dung hồ
sơ khá chi tiết và phức tạp, yêu cầu phải
kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ, do đó, việc
tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu
chính gặp nhiều khó khăn khi phải hướng
dẫn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ.
Theo bà Lò Thị Hồng Hà, Trưởng
phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở
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TT&TT: Để tiếp tục thực hiện tốt Quyết
định 45/2016/QĐ-TTg, thời gian tới, các
Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã,
thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công
tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng,
thường xuyên dưới nhiều hình thức về
chủ trương của Nhà nước trong công
tác cải cách hành chính thông qua việc
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết
TTHC qua dịch vụ bưu chính để tổ chức,
cá nhân biết, hiểu rõ và sử dụng dịch vụ;
đẩy nhanh việc thực hiện kết nối hệ thống

thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ,
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ
bưu chính. Bưu điện tỉnh Điện Biên cần
nâng cao hơn nữa nghiệp vụ của đội ngũ
nhân viên bưu chính thực hiện tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC để trở
thành cầu nối thực sự giữa cơ quan hành
chính Nhà nước với người dân và các tổ
chức, doanh nghiệp, đồng hành cùng cơ
quan hành chính Nhà nước trong việc
thực hiện cải cách TTHC./.

SAU HƠN 1O NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ...

cho cán bộ chủ chốt toàn huyện, với hơn
2.800 lượt người tham gia; quán triệt việc
“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
của Bộ Chính trị cho trên 20.000 lượt cán
bộ, đảng viên… Song song với đó tuyên
truyền các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước, tập trung vào các nội
dung của Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
năm 2015; Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương,
kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2016 – 2021…

(Tiếp theo trang 6)

tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương”.
Để phát huy vai trò của đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, nâng
cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Thời
gian qua, Huyện ủy Mường Chà đã quan
tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố và kiện
toàn về tổ chức, phát triển về số lượng
và chất lượng đội ngũ này; tổ chức các
lớp tập huấn nâng cao trình độ, khả năng
thuyết trình cho các báo cáo viên, những
kinh nghiệm nắm bắt dư luận xã hội ở cơ
sở; cung cấp kịp thời, đầy đủ các loại tài
liệu cho hoạt động của đội ngũ báo cáo
viên; biểu dương, khen thưởng những
báo cáo viên có đóng góp lớn và hoạt
động tích cực, hiệu quả. Từ năm 2008
đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ
chức 22 lớp quán triệt, học tập Nghị quyết
các Hội nghị Trung ương và Nghị quyết
đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 20052010, 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua công tác tuyên truyền
miệng, nhận thức của cán bộ, đảng viên
và nhân dân từng bước được nâng lên,
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Có thể nói, hoạt động của đội ngũ tuyên
truyền viên, báo cáo viên cơ sở tại huyện
vùng biên Mường Chà thời gian qua đã
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ,
góp phần quan trọng hoàn thành thắng
lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương
và là "cầu nối" giữa Đảng với lòng dân./.
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Đảm bảo an toàn thông tin:
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM BƯỚC VÀO
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0
 Bài: Trọng Chiến

H

iện nay, việc ứng dụng rộng rãi những tiến bộ của công nghệ thông
tin và truyền thông vào đời sống, công việc đã trở lên phổ biến. Bên
cạnh những ưu điểm, những nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin ngày
càng hiện hữu. Đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang ngày
càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

T

rong thời gian qua, công tác ứng
dụng và phát triển CNTT tỉnh Điện
Biên tiếp tục được quan tâm chỉ
đạo, triển khai đồng bộ hướng đến mục
tiêu xây dựng Chính quyền điện tử hiện
đại, minh bạch. Công tác bảo đảm an toàn
thông tin mạng trong hoạt động của các cơ
quan nhà nước luôn được chú trọng, đạt
được những kết quả khá tích cực. Tỉnh
Điện Biên đã ban hành nhiều chủ trương,
chính sách, kế hoạch phát triển tạo điều
kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc

đẩy ứng dụng và phát triển CNTT như: Kế
hoạch số 2521/KH-UBND của UBND tỉnh
về ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN
giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động
thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày
14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ
điện tử; Kế hoạch 170/KH-UBND về đảm
bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt
động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện
Biên giai đoạn 2016-2020,...
Song song với ban hành cơ chế chính
sách thì cơ sở hạ tầng về an toàn thông
tin trong hoạt động của các cơ
quan nhà nước được đầu tư,
nâng cấp. Đến nay, trên 80%
máy tính của các cơ quan quản
lý nhà nước được cài đặt phần
mềm diệt virus có bản quyền;
một số các cơ quan được trang
bị hệ thống tường lửa, hệ thống
phát hiện-phòng-chống truy cập
trái phép cho mạng LAN, hệ
thống an toàn cháy nổ, chống
sét tại phòng máy chủ…Công
tác đào tạo bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ về an toàn thông
tin cho cán bộ làm công tác quản
Đ/c Vũ Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên lý nhà nước lĩnh vực CNTT, cán
phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, kỹ năng đảm bảo an bộ chuyên trách về CNTT tại các
toàn thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử tại khu vực cơ quan, đơn vị được quan tâm
trung du và miền núi phía Bắc, được tổ chức tại tỉnh Điện Biên.
(Xem tiếp trang 15)
Ảnh: Quang Minh
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TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC TUYÊN
TRUYỀN GIỮA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
VỚI BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

 Bài, ảnh: Khánh Toàn

T

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BCHQS tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt
báo chí, tuyên truyền năm 2018.

hời gian qua, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Điện Biên (BCHQS) đã
phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu
cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo và
công tác thông tin, tuyên truyền các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm
công tác quốc phòng - an ninh trên
địa bàn, nhất là đấu tranh chống lại
luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch,
cơ hội chính trị; phản bác trực diện
với các thông tin xấu độc trên mạng
Internet của các thế lực thù địch.
Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên
giới phía Tây Bắc của Tổ quốc có vị trí

chiến lược hết sức quan trọng về quốc
phòng - an ninh, hiện nay các thế lực
thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc,
tôn giáo đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến
hòa bình", để kích động chống phá cách
mạng, phá hoại tình đoàn kết nhân dân
các dân tộc. Vì vậy, tăng cường công tác
tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an
ninh, đối ngoại cho cán bộ, chiến sỹ và
nhân dân các dân tộc là nhiệm vụ hết sức
quan trọng và thường xuyên của BCHQS
tỉnh Điện Biên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ
quốc hiện nay.
Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh
ủy Điện Biên và Quân khu II, trên cơ sở
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Quy chế phối hợp tuyên truyền, hai ngành
đã tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng chỉ đạo, hướng
dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm quốc
phòng - an ninh, nhất là trên các lĩnh vực
Văn hóa - Tư tưởng, Tuyên truyền - Báo
chí và biên soạn lịch sử truyền thống lực
lượng vũ trang và lịch sử truyền thống các
địa phương. Trong nhiều năm qua, hai cơ
quan đã thường xuyên phối hợp nắm tình
hình, chỉ đạo đấu tranh phản bác những
thông tin và quan điểm sai trái của các thế
lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng,
đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà
nước. Năm 2017, BCHQS tỉnh đã có gần
80 bài viết với 9.500 lượt chia sẻ, 131
bình luận, nhằm đấu tranh chống lại trực
diện các luận điệu chống phá, các thông
tin xấu, độc trên mạng Internet như: Đèn
Cù (Trần Dĩnh), Những thiên đường mù
(Dương Thu Hương), Bên thắng cuộc
(Huy Đức)… được Cục Chính trị Quân
khu và Tỉnh ủy đánh giá cao.
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
BCHQS tỉnh còn phối hợp triển khai thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ
động ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã đạt
được những kết quả quan trọng, đã có 19
tin bài, phóng sự tuyên truyền thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ
động, kịp thời phát hiện và giải quyết có
hiệu quả những vấn đề tư tưởng, bức xúc
liên quan đến đời sống chính trị, văn hóa
tinh thần cho bộ đội, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy, còn chú trọng tập trung định hướng
báo chí tuyên truyền về thực hiện nhiệm
vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp
phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn xung
yếu, chống lại các "Tà đạo", tuyên truyền
các phong trào hành động, thi đua “Quyết
thắng” trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Thường xuyên bám sát định hướng

12

tuyên truyền, của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy, Quân khu và Đảng ủy BCHQS tỉnh.
Năm 2017 và quý I/2018 Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đã phối hợp với BCHQS tỉnh mở
12 Hội nghị; tổ chức tuyên truyền 20 buổi
cho trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và
nhân dân trên địa bàn, những thông tin
về công tác quốc phòng toàn dân. Bên
cạnh đó, BCHQS tỉnh còn tích cực, phối
hợp chặt chẽ với Báo Điện Biên Phủ, Đài
Phát thanh - Truyền hình sản xuất và phát
sóng được 24 chuyên mục với gần 500
phút, 593 tin bài phản ánh về quốc phòng
toàn dân, xây dựng LLVT trên địa bàn
tỉnh, nhất là Chuyên đề Quốc phòng Điện
Biên, Đại đoàn kết, Tọa đàm và trao đổi,
Vì chủ quyền an ninh biên giới, Xây dựng
Đảng và Điện Biên làm theo lời Bác...
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Đại tá,
Chính ủy BCHQS tỉnh cho biết: Trong
thời gian qua, BCHQS tỉnh đã tích cực
phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí, đội ngũ
báo cáo viên trong tỉnh để tuyên truyền
về nhiệm vụ quốc phòng, tham gia đấu
tranh phòng, chống lại âm mưu “diễn biến
hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa;
chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp
công tác tuyên truyền hằng năm, nhằm
đáp ứng yêu cầu thông tin, góp phần xây
dựng Quân đội nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên
truyền, còn góp phần tích cực xây dựng
môi trường văn hóa quân sự phong phú,
lành mạnh, ngăn chặn, loại trừ các loại
hình văn hóa xấu, độc thẩm lậu vào đơn
vị. Kết quả hoạt động phối hợp tuyên
truyền đã góp phần nâng cao lòng tự hào
dân tộc, ý thức và trách nhiệm của cán
bộ, chiến sỹ LLVT trên địa bàn tỉnh Điện
Biên, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền
thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt
Nam anh hùng, củng cố hơn quan hệ
máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân trên
(Xem tiếp trang 18)
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BAÙO ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ:

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN KỊP THỜI, CHÍNH XÁC GÓP PHẦN
THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 Bài, ảnh: Minh Thùy

L

à “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên
với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thời gian qua Báo Điện Biên Phủ đã
bám sát Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó công
tác tuyên truyền luôn đảm bảo thời gian, thời lượng, đúng tôn chỉ mục đích;
Báo xuất bản đúng kỳ, không sai sót về chính trị, góp phần hoàn thành thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ông Phạm Ngọc Hân, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ trao danh hiệu Chiến sỹ
thi đua cấp cơ sở năm 2017 cho các cá nhân.

K

hông chỉ phản ánh tiếng nói của
đồng bào các dân tộc trong tỉnh,
Báo Điện Biên Phủ đã thực hiện
tốt sứ mệnh được giao, trở thành “kênh”
thông tin tuyên truyền quan trọng, tư vấn
chính sách đối với cơ quan Nhà nước, ở
địa phương. Cùng với việc phản ánh hơi

thở cuộc sống, Báo Điện Biên Phủ đã có
nhiều tác phẩm có chiều sâu, khơi dậy
những điểm sáng trong các lĩnh vực kinh
tế - xã hội, cổ vũ, động viên tinh thần thi
đua yêu nước, sáng tạo trong lao động
sản xuất, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng
giữ gìn bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2017,
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thấm nhuần tư tưởng, quan
điểm, chủ trương, đường
lối của Đảng. Cùng với đó
là phản ánh việc thực hiện
các chủ trương, đường lối,
Nghị quyết của Đảng trong
cuộc sống, phản ánh những
vấn đề phát sinh trong quá
trình thực hiện để các cấp
ủy Đảng, chính quyền địa
phương kịp thời điều chỉnh;
phản ánh kịp thời tư tưởng,
tâm tư, nguyện vọng, tình
cảm của cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân;
Ông Phạm Ngọc Hân, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Điện
phản ánh những cách làm
Biên Phủ trao quà cho người nghèo xã Phình Giàng (huyện
hay, mô hình tốt trong việc
Điện Biên Đông).
đưa chủ trương, Nghị quyết
Báo Điện Biên Phủ đã đưa kịp thời, đầy đủ
của Đảng vào cuộc sống.
thông tin chuyến công tác của các đồng chí Trong năm 2017, Báo Điện Biên Phủ đặc
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm việc của biệt chú trọng tuyên truyền việc triển khai
Bộ, ban, ngành Trung ương và hoạt động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
của các tổ chức quốc tế tại tỉnh; công tác trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư
kiểm tra, làm việc tại cơ sở của các đồng tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh… Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của
Xác định tuyên truyền về xây dựng Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, đưa Nghị quyết Đảng các cấp vào Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng hàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
đầu, Ban Biên tập Báo Điện Biên Phủ chú những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
trọng tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết hóa” trong nội bộ… Nhiều tác phẩm viết
của Đảng và phản ánh kịp thời các hoạt về công tác xây dựng Đảng, đưa Nghị
động, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quyết của Đảng vào cuộc sống đã phát
tại địa phương đến cán bộ, đảng viên và hiện những vấn đề, nhân tố mới, tập trung
đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Để thực truyên truyền những kết quả nổi bật trong
hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Biên tập chủ công tác xây dựng Đảng, qua đó đã động
động xây dựng kế hoạch tuyên truyền từng viên khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân
tháng, cụ thể hóa bằng kế hoạch hàng tuần dân các dân tộc trên địa bàn ra sức thi đua
và phối hợp các địa phương, đơn vị thực lao động, sản xuất góp phần thực hiện các
hiện chuyên trang, chuyên mục, chuyên nhiệm vụ chính trị của từng địa phương,
đề phù hợp, đảm bảo tôn chỉ, mục đích cơ quan, đơn vị.
của tờ báo. Báo Điện Biên Phủ đã thực
Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm
hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại;
sách pháp luật của Nhà nước nói chung, các vấn đề “nóng”… được Báo Điện Biên
lĩnh vực công tác xây dựng Đảng nói Phủ quan tâm, kịp thời tuyên truyền, phản
riêng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng ánh tới độc giả bằng những tác phẩm có
viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chiều sâu phân tích, mang hơi thở cuộc
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sống. Báo ưu tiên dành diện tích trang
báo, số lượng tin bài tuyên truyền về tiến
độ các dự án, chương trình trọng điểm,
như: Chương trình mục tiêu quốc gia về
nông thôn mới; Đề án sắp xếp, ổn định
dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn
huyện Mường Nhé; công tác phòng chống
ma túy, phòng chống tội phạm của các
cơ quan chức năng… Nỗ lực thực hiện
nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần hoàn
thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong năm 2017, Báo Điện Biên Phủ đã
hoàn thành xuất bản 246 số báo (156 số
báo thời sự, 54 số báo cuối tuần và 36 số
báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng
cao), với tổng số 1.336 trang; Báo điện tử
Điện Biên Phủ cập nhật 24/24h các thông

tin mới, nóng trong tỉnh, trong nước, quốc
tế nhanh, chính xác, an toàn. Đặc biệt đầu
tháng 2 vừa qua, Báo Điện Biên Phủ đã
hoàn thành xuất bản ấn phẩm báo Xuân
Mậu Tuất 2018 với 82 trang, nội dung
phong phú, hình thức trình bày có nhiều
đổi mới với nhiều bài viết đánh giá khái
quát thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; dành
nhiều bài viết khơi gợi việc bảo tồn, giữ
gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội
truyền thống; chuyển tải những thông điệp
giàu ý nghĩa, nhất là tình yêu Tổ quốc, giá
trị văn hóa dân tộc; thời cơ, vận hội mới
của đất nước, của tỉnh gắn với quyết tâm
thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới
hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh..../.

ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN: NHIỆM VỤ...

các cổng/trang thông tin điện tử các đơn
vị chưa được nâng cấp kịp thời; một số
cán bộ, công chức chưa nhận thức rõ việc
đảm bảo an toàn thông tin trong công việc;
chưa triển khai ứng dụng dịch vụ chứng
thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cho
các cơ quan Đảng và Nhà nước…
Để công tác đảm bảo an toàn thông tin
được hiệu quả cần xây dựng, ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật, các
chương trình, kế hoạch để hoàn thiện
hành lang pháp lý về đảm bảo an toàn,
an ninh thông tin trong hoạt động của các
cơ quan nhà nước; ban hành các quy
chuẩn về hệ thống máy tính, trang thiết bị,
máy chủ, phần mềm hệ thống, phần mềm
nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch ứng phó
sự cố, các kịch bản, tình huống sự cố, tấn
công mạng và phương án ứng cứu; kiện
toàn đội ứng cứu sự cố, tiếp nhận, xử lý,
báo cáo thông tin sự cố theo Quyết định
05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ; nâng cao năng lực đội ngũ an toàn
thông tin và lực lượng ứng cứu sự cố an
toàn thông tin mạng; thường xuyên tổ
chức, tham gia các đợt huấn luyện, diễn
tập về ATTT; tăng cường kinh phí cho hoạt
động đảm bảo an toàn thông tin./.

(Tiếp theo trang 10)

thường xuyên. Hằng năm, Sở Thông tin
và Truyền thông phối hợp với các đơn vị
chuyên trách của Bộ Thông tin và Truyền
thông tổ chức đào tạo an toàn, an ninh
thông tin cho cán bộ về CNTT trên địa
bàn tỉnh, đồng thời cử trên 60 lượt cán
bộ tham gia các khóa học chuyên sâu về
đảm bảo an toàn thông tin, tham gia các
đợt huấn luyện, diễn tập về ATTT do Cục
An toàn thông tin và Trung tâm Ứng cứu
khẩn cấp máy tính Việt Nam tổ chức.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như:
Nguồn ngân sách chi cho CNTT hằng
năm còn hạn hẹp; công tác quản lý nhà
nước về an toàn thông tin đôi khi còn
chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật về an toàn
thông tin vẫn đang trong quá trình xây
dựng và hoàn thiện; hệ thống mạng của
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa
đạt đúng chuẩn, chưa có hệ thống tường
lửa; hệ thống phần mềm lõi để xây dựng
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Học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chọn tìm sách, làm thẻ đọc sách miễn phí tại
Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Điện Biên năm 2016.

DUY TRÌ VĂN HÓA ĐỌC Ở
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 Bài, ảnh: Thanh Tùng

Trong sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay đã phần nào tác động đến
văn hóa đọc. Ở thành phố Điện Biên Phủ cũng không ngoại lệ. Truyền thống văn hóa
đọc đang dần bị sao nhãng. Để duy trì văn hóa đọc, trong những năm qua, thàh phố
Điện Biên Phủ đã tích cực tìm nhiều giải pháp để người dân chuyên tâm hơn với văn
hóa đọc.

H

iện nay trên địa bàn thành phố
Điện Biên Phủ có trên 10 điểm thư
viện, tủ sách cộng đồng, phục vụ
nhu cầu đọc của nhân dân. Thư viện tỉnh
là một trong những điểm đến của nhiều
bạn đọc ở thành phố, được mở cửa phục
vụ từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần. Hiện
nay, Thư viện tỉnh đã cấp được 1.490 thẻ
bạn đọc, với 287.900 lượt sách, báo luân
chuyển. Hệ thống thư viện công cộng đã
bổ sung được 1.900 bản sách. Trong đó,
Thư viện tỉnh: 1.700 bản sách; 145 loại

báo và tạp chí, số hóa được 45.000 trang
tài liệu. Bà Lê Thị Hồng Ngọc, Phó Giám
đốc Thư viện tỉnh Điện Biên cho biết: Thư
viện tỉnh được đặt ở vị trí trung tâm để cho
độc giả đến với thư viện, mặt khác được
sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện đang
chuẩn bị tiến tới đầu tư trang bị cho thư
viện phần mềm thư viện điện tử để phục
vụ độc giả có thể tra cứu tại nhà. Hằng
năm, Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức
các cuộc thi, liên hoan tuyên truyền giới
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thiệu sách, tổ chức trưng bày giới thiệu
sách thường xuyên, giới thiệu trên trang
thông tin điện tử của thư viện. Đặc biệt,
hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4,
Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23/4
hằng năm, Thư viện tỉnh chủ trì phối hợp
với các đơn vị trong ngành tổ chức Ngày
Hội sách với nhiều hoạt động phong phú,
hấp dẫn đã thu hút sự quan tâm của đông
đảo bạn đọc đặc biệt là các em thiếu nhi.
Tại đây đã trưng bày giới thiệu hàng ngàn
ấn phẩm sách, báo, tạp chí, tài liệu phong
phú về nội dung, đa dạng và đẹp về hình
thức, bao gồm các thể loại về chính trị xã hội, khoa học - kỹ thuật, văn học, sách
thiếu nhi, tài liệu địa chí về tỉnh Điện Biên;
tặng thẻ phòng đọc miễn phí cho độc giả
của thư viện tỉnh Điện Biên. Bán sách
với giá ưu đãi của Trung tâm Phát hành
sách; Triển lãm bản đồ về Chiến dịch Điện
Biên Phủ và các hình ảnh, tư liệu về chiến
dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng
Võ Nguyên Giáp… Bên cạnh đó còn diễn
ra nhiều hoạt động phong phú dành cho
các em thiếu nhi như: Tổ chức Thi vẽ

tranh; hái hoa dân chủ; Trả lời các câu hỏi
về Ngày sách Việt Nam, chiến dịch Điện
Biên Phủ và về các tác giả, tác phẩm...
Các hoạt động này đã thu hút đông đảo
bạn đọc ở mọi lứa tuổi đặc biệt là các em
thiếu nhi đến tham quan và tham gia các
hoạt động, nhất là chương trình liên hoan
và tuyên truyền giới thiệu sách và giao
lưu văn nghệ trong buổi tối cùng ngày.
Thư viện thành phố Điện Biên Phủ
hiện có trên 5.500 bản sách do Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tài trợ. Trung
bình hằng năm, Thư viện thành phố cấp
trên 70 thẻ cho bạn đọc và tiếp đón trên
1.600 lượt bạn đọc, đối tượng chủ yếu là
học sinh và cán bộ hưu trí. Bà Đậu Thị
Nga, Tổ dân phố 12, Phường Him Lam,
TP. Điện Biên Phủ cho biết: "Tôi là cán
bộ đã nghỉ hưu, tôi thường xuyên bố trí
thời gian đến thư viện mượn và tìm đọc
sách, báo để hiểu biết thêm thông tin mới.
Là cán bộ ngành y nên tôi thường xuyên
tìm đọc những cuốn sách nói về ngành y
tế để nắm bắt kiến thức chuyên ngành,

Không gian đọc sách dành cho thiếu nhi tại Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018.
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tư vấn cho những bệnh nhân khám chữa
bệnh ở chỗ tôi".
Năm 2015, Thư viện thành phố nhận
được 10 bộ máy vi tính do Quỹ Bill &
Melinda Gates (Hoa Kỳ) tài trợ, phục vụ
nhu cầu truy cập Internet cho bạn đọc. Từ
đó, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của
thư viện. Nếu trước kia cán bộ thư viện
chỉ với công việc đơn thuần là sắp xếp
kho tài liệu của mình để chờ bạn đọc đến,
thì nay cán bộ thư viện luôn chủ động tìm
mọi biện pháp để xây dựng 1 môi trường
đọc tốt nhất, rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh
để bạn đọc luôn cảm thấy hài lòng mỗi
lần đến với thư viện. Thư viện thành phố
được mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 hằng
tuần, trung bình mỗi ngày có khoảng 1520 lượt người đến với thư viện đọc sách,
báo truyền thống và truy cập Internet, chủ
yếu là các em học sinh của các trường
tiểu học, THCS trên địa bàn.
Tuy còn rất khiên tốn, nhưng kết quả
thực tế tại các thư viện trên địa bàn đã
khẳng định thế hệ trẻ thành phố Điện Biên
Phủ hôm nay đã dần ý thức hơn về văn

hóa đọc và các em cũng nhận thức được
sách chính là người bạn đồng hành trong
tiếp nhận tri thức, sáng tạo của nhân loại.
Việc đọc sách không chỉ dừng lại ở việc
tiếp thu kiến thức mà còn là 1 biện pháp
hoàn thiện con người, rèn luyện những kỹ
năng, tình cảm đạo đức,để áp dụng vào
trong cuộc sống, giúp mọi người có sức
sáng tạo, tính nhân văn, thể hiện được
chân, thiện, mỹ trong cuộc sống.
Hiện nay, khó khăn lớn nhất của hệ
thống Thư viện trên địa bàn thành phố
Điện Biên Phủ là nguồn kinh phí bổ sung
hằng năm để tăng cường sách mới, phục
vụ bạn đọc cũng như nhu cầu tra cứu
thông tin kịp thời hằng ngày của độc giả
còn rất hạn hẹp; đối với thư viện thành
phố hầu như không có. Điều này ảnh
hưởng rất nhiều đến việc phục vụ độc
giả cũng như thu hút độc giả đến với thư
viện. Rất mong các cấp các ngành quan
tâm tạo điều kiện để thư viện có nguồn
kinh phí nhất định bổ sung các đầu sách
kịp thời phục vụ độc giả, góp phần duy trì
và nâng cao văn hóa đọc sách trong cộng
đồng ngày càng tốt hơn./.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC TUYÊN...

an ninh biên giới... các nội dung tuyên
truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm
vụ, hình thức đa dạng, phong phú, công
tác phối hợp thống nhất, đồng bộ và hoàn
thành tốt mục đích yêu cầu đặt ra.
Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên
truyền, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
toàn dân, thời gian tới Ban Tuyên giáo và
BCHQS tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường trao
đổi, cung cấp thông tin liên quan đến tình
hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc
phòng trên địa bàn tỉnh; thông tin về tình
hình, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh
vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn. Đồng
thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để hai
cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
các dân tộc trong tỉnh giao cho./.

(Tiếp theo trang 12)

mặt trận Tư tưởng - Văn hóa của Đảng
cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng thế trận
lòng dân ngày càng được giữ vững và
bền chặt.
Công tác thông tin đối ngoại, đã tập
trung hướng tuyên truyền vào các hoạt
động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, quân đội, quân khu và BCHQS tỉnh
như: Giao lưu đối ngoại quốc phòng Việt
– Trung lần thứ 4 được tổ chức tại tỉnh Lai
Châu, Giao lưu hữu nghị Thanh niên Việt
– Lào tại tỉnh Điện Biên và các hoạt động
giao lưu ký kết gữa BCHQS tỉnh Điện
Biên với BCHQS tỉnh LuôngPhraBăng,
Phông Sa Ly, Uđôm xay của nước bạn
Lào, các hoạt động về bảo về chủ quyền
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CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN BIÊN

C

án bộ công chức làm việc
trong các cơ quan hành chính
nhà nước có vai trò quan trọng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
quản lý. Là lực lượng lòng cốt tham
mưu, hoạch định chính sách, chấp
hành, giám sát, kiểm tra việc thực
thi pháp luật. Triển khai thực hiện
công tác tổ chức cán bộ, gắn với
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách
về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp
tục “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
là một trong những cơ sở quan trọng
để góp phần nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)
hiện nay quản lý đa ngành, đa lĩnh vực
vừa mang tính chính trị, kỹ thuật công
nghệ, kinh tế, xã hội. Đây là lĩnh vực có
tốc độ phát triển rất nhanh. Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định phải
tiếp tục "Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản
lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng
lực thực tiễn và tâm huyết, trách nhiệm".
Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ,
Ban Giám đốc Sở TT&TT đã quan tâm,
chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện đồng
bộ, khoa học tất cả các khâu của công
tác cán bộ từ: Quy hoạch, đào tạo, đánh
giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển…
Quy hoạch, đào tạo là tiền đề, điều kiện
thể hiện hiệu quả, chất lượng của công
tác cán bộ và có ý nghĩa kiểm nghiệm các
khâu khác trong công tác cán bộ.
Đến hết tháng 3/2018, Sở TT&TT đã
hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ

 Hương Dung

lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021
và những năm tiếp theo. Số cán bộ đưa
vào quy hoạch cơ bản đảm bảo tiêu
chuẩn quy định; tỉ lệ cán cán bộ công
chức nữ 16/21 người (đạt 76,2%); tỉ lệ
cán bộ công chức, viên chức đã được
quy hoạch thuộc đối tượng người dân tộc
thiểu số 4/5 người (đạt 80%). Hằng năm,
Sở TT&TT chủ động xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức
mới. Cán bộ trong quy hoạch được cơ
quan tạo điều kiện tham gia các lớp bồi
dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn quy
hoạch.
Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ của Sở TT&TT thời gian qua vẫn
còn một số hạn chế như: Đào tạo sau đại
học theo lĩnh vực ngành quản lý còn ít,
nguồn nhân lực tại chỗ để quy hoạch còn
thiếu, chất lượng còn chưa cao... Để làm
tốt công tác quy hoạch cán bộ công chức
đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới Sở
TT&TT đang quyết tâm, thực hiện một số
giải pháp sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban
Giám đốc Sở đối với công tác quy hoạch:
Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quan điểm,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ
nay đến năm 2020 theo chỉ đạo, hướng
dẫn của Trung ương và địa phương.
Trong tổ chức thực hiện phải giữ vững
nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán
bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi
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Ba là, đẩy mạnh công
tác quy hoạch, luân chuyển
cán bộ công chức đồng thời
đổi mới đồng bộ các khâu
khác trong công tác cán bộ:
Nghiên cứu và áp dụng tiêu
chuẩn chức danh, tiêu chí
đánh giá cán bộ, công chức
theo quy định. Công khai
lĩnh vực công tác, nhiệm
vụ được giao và kết quả
thực hiện nhiệm vụ theo
dõi, giám sát, góp ý kiến.
Gắn đánh giá cán bộ, công
chức theo định kỳ với kiểm
điểm tự phê bình và phê
bình hằng năm, theo tinh
Đồng chí Nguyễn Hùng Cường- Phó Giám đốc Sở tặng
thần Nghị quyết Hội nghị
Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân đạt thành
Trung ương 4 khóa XI “Một
tích cao trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
số vấn đề cấp bách về xây
Ảnh: Quang Minh
dựng Đảng hiện nay”. Xem
xét, luân chuyển, điều động
đôi với phát huy trách nhiệm người đứng
đầu. Quá trình thực hiện phải bảo đảm cán bộ công chức nhằm phát huy năng
các nguyên tắc, quy chế, quy trình trong lực, góp phần nâng cao chất lượng tham
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mưu nhiệm vụ chính trị.
Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả
xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng,
đồng bộ về cơ cấu và chất lượng, đảm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ:
bảo sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ, Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn kết
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chặt chẽ với công tác quy hoạch, trên cơ
chính trị của tỉnh đặt ra trong những năm sở quy hoạch cán bộ đã được duyệt, đẩy
mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
trước mắt và lâu dài.
trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng
Hai là, coi trọng và nâng cao chất
thực hành, kỹ năng xử lý các vấn đề nảy
lượng công tác quy hoạch cán bộ: Căn sinh từ thực tiễn đối với từng chức danh
cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế theo nhu cầu sử dụng theo quy hoạch
đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của tránh chạy theo bằng cấp.
Sở làm tốt công tác quy hoạch cán bộ
Năm là, nâng cao năng lực chuyên
bảo đảm tính ổn định, từng bước nâng môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ
cao chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ: Chú
đảm bảo tính liên tục, kế thừa. Không trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công
cứng nhắc, máy móc mà phải có sự linh tác tổ chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
hoạt, uyển chuyển theo phương châm trong thời kỳ mới; quan tâm lựa chọn, bố
“mở” và “động”. Hằng năm tiến hành rà trí cán bộ công chức trách nhiệm công
soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ để có tâm, trung thực, trong sáng, có kinh
điều chỉnh, bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ nghiệm làm công tác cán bộ, có tư duy
có năng lực, có triển vọng phát triển vào mới và phong cách làm việc dân chủ, sâu
sát, khoa học./.
quy hoạch.
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HUYỆN đIỆN BIÊN:

Không ngừng nâng cao chất lượng
công tác tuyên truyền

 Bài, ảnh: Phạm Quang

T

rong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, vai trò của công tác
tuyên truyền ngày càng trở nên quan trọng. Xác định được mục tiêu
đó, thời gian qua, huyện Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới,
nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền nhằm định hướng thông tin cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

B

à Phạm Minh Châu, Trưởng
Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Điện Biên, cho biết: Công
tác tuyên truyền là nhiệm vụ rất quan
trọng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị ngày càng vững mạnh, đó cũng
là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân
dân. Tuy nhiên, hiện nay, công tác tuyên
truyền trên địa bàn huyện cũng gặp không

ít khó khăn, như: Địa bàn hoạt động khá
rộng song đội ngũ cán bộ chuyên trách
làm công tác tuyên truyền còn mỏng và
hầu hết là kiêm nhiệm. Trình độ của một
số cán bộ văn hóa cấp xã, báo cáo viên,
tuyên truyền viên còn hạn chế. Kinh phí,
cơ sở vật chất, phương tiện dành cho
công tác tuyên truyền còn thiếu, nhất là
ở cơ sở, cụm loa truyền thanh mới đến

Phục vụ cho công tác tuyên truyền, huyện Điện Biên treo băng rôn, khẩu hiệu để nâng cao
nhận thức của nhân dân.
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trung tâm một số xã, còn các thôn bản
vẫn chưa có, dẫn đến hiệu quả tuyên
truyền chưa cao.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền và khắc phục những khó khăn tồn
tại, huyện Điện Biên luôn quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo đổi mới chất lượng công tác
tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho
cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận,
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của
địa phương. Công tác tuyên truyền được
chỉ đạo, triển khai thông suốt từ huyện
đến cơ sở, hình thức tuyên truyền ngày
càng được mở rộng dưới nhiều hình thức
như: Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, Pháp luật của Nhà nước, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, pa nô, khẩu hiệu... Ngay sau khi
nhận được các văn bản hướng dẫn của
các cấp có thẩm quyền về các lĩnh vực,
Phòng Văn hóa và Thông tin đã xây dựng
các văn bản tham mưu cho UBND huyện;
đồng thời tiến hành dự thảo, biên soạn
tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền
theo từng giai đoạn, chuyên đề. Bên cạnh
đó, đơn vị đã không ngừng đổi mới nội
dung, hình thức và phương pháp tuyên
truyền theo hướng thiết thực, đáp ứng
yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao trình
độ nhận thức cho người dân, giúp họ có
khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn
cuộc sống. Trên cơ sở nội dung các văn
bản hướng dẫn đã được cung cấp, các
báo cáo viên xây dựng nội dung cụ thể,
phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ
nhận thức, tính chất công việc của từng
đối tượng để tuyên truyền.
Các hình thức tuyên truyền cũng được
Phòng triển khai rất đa dạng và phong
phú, như: Thông qua các hội nghị, hệ
thống truyền thanh hay tọa đàm, buổi nói
chuyện, tiểu phẩm tình huống, các tin bài,
cấp phát tài liệu hỏi - đáp, tờ gấp, tờ rơi,
pa-nô, áp phích... Xây dựng và mở rộng
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tuyên truyền về chủ trương, đường lối
của Đảng và Pháp luật của Nhà nước qua
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện,
Trang thông tin điện tử huyện Điện Biên
để người dân có thể cập nhật thông tin
nhanh chóng, kịp thời chủ trương chính
sách của huyện. Do đặc điểm người
dân có ít thời gian giành cho việc nghiên
cứu các văn bản, tài liệu, chính sách
của huyện, cán bộ tuyên truyền viên của
huyện đã tham mưu xây dựng nội dung
tuyên truyền lồng ghép qua các buổi sinh
hoạt cộng đồng, các buổi giao lưu văn
hóa, văn nghệ giúp người dân dễ hiểu, dễ
nhớ; phát huy phương châm mỗi người
dân là một tuyên truyền viên trong cộng
đồng. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
đã tham mưu cho UBND huyện quan tâm
bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ
chuyên môn cho cán bộ văn hóa cấp xã
và báo cáo viên, tuyên truyền viên của
phòng. Qua đó, tuyển chọn được những
người có phẩm chất, năng lực, trình độ,
có khả năng tuyên truyền, giáo dục, có
lòng nhiệt tình, say mê với công việc
tuyên truyền. Việc chú trọng bồi dưỡng
trình độ, năng lực và việc định hướng nội
dung thường xuyên cho đội ngũ làm công
tác tuyên truyền không chỉ giúp có kiến
thức mà còn có khả năng truyền đạt, thu
hút người nghe.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp,
năm 2017, Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Điện Biên đã tổ chức tuyên truyền
bằng băng rôn, khẩu hiệu hơn 440 lượt
tại trung tâm huyện và trục đường 279;
treo cờ dây, băng khẩu hiệu trên 16.500m
trong phạm vi toàn huyện. Tổ chức tuyên
truyền lưu động trên 120 buổi tuyên truyền
ở cơ sở về phổ biến chính sách pháp luật
của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về
xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp
sống văn minh… Qua đó đã tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân, đảm
bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa
phương ngày càng phát triển./.
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ĐIỆN BIÊN: SÁP NHẬP ĐÀI TRUYỀN
THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN CẦN
LÀM TỪNG BƯỚC, HỢP LÝ DO ĐẶC THÙ
 Bài, ảnh: Nguyễn Thương

Đ

ể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền
hình cấp huyện... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế địa
phương trong tình hình mới, ngày 13/3/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 308/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình cấp huyện đến năm 2020”. Trong đó việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở
truyền thanh - truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn
được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương. Tuy nhiên với Điện Biên để thực hiện nhiệm vụ này cần làm
từng bước, hợp lý vì một số điều kiện đặc thù.

H

oạt động của Đài Truyền thanh
- Truyền hình cấp huyện là hoạt
động đặc thù thuộc chuyên
ngành thông tin và truyền thông mang
tính chất báo chí. Trên thực tế, Đài Truyền
thanh - Truyền hình cấp huyện đang hoạt
động theo cơ chế là đơn vị sự nghiệp,
Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt
động. Đài hoạt động thực hiện theo chức
năng, nhiệm vụ được giao tại Thông tư
liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV:
Cơ quan chủ quản của Đài Truyền thanh
- Truyền hình cấp huyện là UBND cấp
huyện; cơ quan quản lý nhà nước tại địa
phương là Sở Thông tin và Truyền thông
và cơ quan hướng dẫn về chuyên môn,
nghiệp vụ là Đài Phát thanh - Truyền hình
cấp tỉnh.
Trên tinh thần triển khai nghiêm túc
Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng
01 năm 2018 của Chính phủ về Chương
trình hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25
tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung
ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất

lượng và hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập, xác định việc
thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở
truyền thanh - truyền hình cấp huyện với
các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn
là nhiệm vụ phải làm, tuy nhiên với Điện
Biên cần làm từng bước, hợp lý, phù hợp
với điều kiền đặc thù của địa phương.
Theo kết quả rà soát năm 2017 tại 10
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện,
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện
Biên, hiện nay nhân lực thực hiện nhiệm
vụ tại các Đài có 131 người, trong đó, số
người trong biên chế được giao là 126,
số người có trình độ chuyên môn về
báo chí, tuyên truyền và điện tử - viễn
thông phù hợp với nhiệm vụ được giao
là 81người và 38 người có trình độ cao
đẳng, đại học. Về cơ sở vật chất cơ bản
đáp ứng được nhiệm vụ chính trị tại các
địa phương gồm 17 trạm phát lại phát
thanh, truyền hình với 56 máy phát hình
và 19 máy phát thanh. Tại Trung tâm các
huyện và một số xã, đang thực hiện việc
tiếp phát sóng phát thanh, truyền hình
của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng
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thần Nghị quyết số 39-NQ/
TW ngày 17/4/2015 của Bộ
Chính trị. Tuy vậy đối với
tỉnh Điện Biên, ở cấp huyện
hiện nay chỉ có duy nhất
Trung tâm Văn hóa - Thể
thao thành phố Điện Biên
Phủ là đơn vị sự nghiệp có
chức năng nhiệm vụ khá
tương đồng với chức năng,
nhiệm vụ của Đài Truyền
thanh - Truyền hình cấp
Cán bộ Đài TT-TH huyện Mường Chà kiểm tra hệ thống
huyện về công tác thông
thu, phát sóng truyền hình của Đài huyện.
tin, tuyên truyền ở cấp cơ
sở. Còn lại ở 8 huyện và thị
nói Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền
xã
Mường
Lay
hiện nay hoạt động thông
hình tỉnh song song với việc xây dựng
các chương trình bản tin Truyền thanh tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ thể
phát sóng bình quân 4 ngày/tuần. Kinh dục thể thao bề nổi, các hoạt động của
phí hoạt động thường xuyên được cấp nhà văn hóa, nhà thiếu nhi… vẫn nằm
100% từ ngân sách Nhà nước, tuy nhiên trong chức năng, nhiệm vụ của Phòng
cũng không đồng đều giữa các Đài. Một Văn hóa và Thông tin và không có đơn vị
số Đài có nguồn thu từ thông báo, quảng sự nghiệp nào ở cấp huyện có chức năng
cáo, viết và đăng bài trên các phương nhiệm vụ tương đồng với Đài Truyền
tiện thông tin đại chúng, cho sử dụng mặt thanh - Truyền hình huyện.
bằng lắp đặt trạm phát sóng BTS… song
Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền
số nguồn thu không nhiều, không ổn định. thông đang tham mưu trình UBND tỉnh
10/10 Đài đã sử dụng máy tính có kết nối Kế hoạch triểu khai Đề án 308 tại tỉnh
Internet để khai thác thông tin phục vụ Điện Biên, trong đó đề xuất giao Sở Nội
cho công tác sản xuất chương trình; máy vụ xây dựng Đề án trong quý I năm 2019
tính cũng cài phần mềm ứng dụng quản
và việc sát nhập hoàn thành trước quý III
lý, thống kê vào sản xuất chương trình,
năm 2018.
số hóa các công đoạn trong sản xuất và
Tuy nhiên, để thực hiện được việc này
lưu trữ chương trình phát thanh, truyền
cần có hành lang pháp lý, cơ chế chính
hình.
Từ kinh nghiệm một số tỉnh, thành phố sách cụ thể từ các Bộ ngành liên quan
đã tiến hành sáp nhập Đài Truyền thanh .Vì nếu không được quy định chức năng,
- Truyền hình cấp huyện với đơn vị sự nhiệm vụ cụ thể phù hợp của đơn vị mới
nghiệp khác có chức năng nhiệm vụ gần thành lập, dù có thu gọn được đầu mối
với Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp song cũng sẽ khó khăn trong quá trình
huyện như: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm chỉ đạo, quản lý nhà nước, cũng như quá
thông tin… thành các Trung tâm văn hóa trình thực thi chức năng, nhiệm vụ của
thông tin hay Trung tâm Truyền thông và đơn vị mới thành lập để hiệu quả hoạt
Văn hóa cấp huyện để thu hẹp đầu mối, động của các đơn vị này tương xứng với
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ vai trò của thông tin và truyền thông như
viên chức khá hiệu quả, đúng theo tinh hiện nay./.
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Huyện Tủa Chùa:

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN
 Bài, ảnh: Lê Hùng

N

hận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông,
thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện công
tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện Tủa Chùa
đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc tuyên truyền chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời
phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện, tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao nhận thức và đời sống cho nhân dân.

H

Phòng Văn hóa kiểm tra tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông Tủa Chùa.

iện nay, trên địa bàn huyện có
02 doanh nghiệp cung ứng dịch
vụ viễn thông là VNPT Điện
Biên và Viettel Điện Biên. Toàn huyện có
349 thuê bao điện thoại cố định, 33.291
thuê bao điện thoại di động (trong đó có
4.991 thuê bao di động trả sau), 1.153
thuê bao internet, 459 thuê bao truyền

hình internet. 12/12 xã, thị trấn được phủ
sóng 3G, 10/12 xã được phủ sóng 4G.
Trên địa bàn huyện có 01 điểm Bưu điện
huyện, 11 điểm bưu điện văn hóa xã.
Thực hiện chức năng tham mưu
UBND huyện quản lý Nhà nước về thông
tin và truyền thông trên địa bàn huyện,
thời gian qua, Phòng Văn hóa - Thông
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tin huyện đã tích cực phối hợp kiểm tra,
thống kê, quản lý các trạm BTS trên
địa bàn, tuyên truyền các văn bản quy
phạm pháp luật trong hoạt động quản
lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet
và thông tin điện tử; khảo sát, đánh giá
chất lượng hoạt động của mạng lưới các
điểm bưu điện văn hóa xã, các đại lý
bưu chính và thùng thư công cộng. Phổ
biến và tuyên truyền về quy định xử phạt
vi phạm hành chính về bưu chính, viễn
thông tần số vô tuyến điện. Chỉ đạo các
doanh nghiệp bưu chính đảm bảo thông
tin liên lạc, kịp thời vận chuyển thư, báo,
công văn, tài liệu phục vụ các cấp chính
quyền và nhân dân. Tổ chức kiểm tra,
kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác
các dịch vụ bưu chính và chuyển phát
đảm bảo tuyệt đối an toàn, chính xác,
nhanh chóng, kịp thời.
Phòng chủ động tham mưu cho UBND
huyện trong công tác quản lý nhà nước
về xuất bản và định hướng công tác
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh
cấp huyện và cấp xã, phục vụ kịp thời
các sự kiện và nhiệm vụ chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng
của địa phương. Kịp thời đề xuất, kiến
nghị với các cấp lãnh đạo về những khó
khăn vướng mắc trong lĩnh vực thông tin
và truyền thông để có biện pháp tháo gỡ.
Về lĩnh vực ứng dụng CNTT, Phòng
đã tham mưu, ban hành Kế hoạch nâng
cấp mạng LAN, triển khai thực hiện phần
mềm quản lý văn bản và điều hành cho
lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên
môn. Ứng dụng CNTT trong hoạt động
của các cơ quan nhà nước vào thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn giúp công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, thực hiện được thông suốt,
nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian
và chi phí hành chính. Trang thông tin
điện tử huyện Tủa Chùa được đưa vào
hoạt động từ tháng 6/2017, đây là kênh
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thông tin chính thống của UBND huyện
phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,
là công cụ giao tiếp hai chiều giữa chính
quyền với người dân; đầu mối cung cấp,
hướng dẫn và tra cứu hồ sơ, dịch vụ
công của cơ quan hành chính, góp phần
thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính
công của huyện.
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động
quản lý nhà nước về Thông tin - Truyền
thông trên địa bàn huyện còn một số hạn
chế nhất định. Công tác quản lý chưa
quyết liệt, chất lượng, hiệu quả thông tin,
tuyên truyền chưa cao; hoạt động của các
Điểm Bưu điện - Văn hóa xã còn nhiều
khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị
của Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp
huyện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến
chất lượng công tác tuyên truyền; nhân
lực ngành thông tin và truyền thông còn
thiếu và hạn chế về chuyên môn nghiệp
vụ; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
chưa chặt chẽ, thường xuyên, liên tục…
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về Thông tin
- Truyền thông trong thời gian tới, huyện
Tủa Chùa tập trung tăng cường việc
ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà
nước, cơ quan Đảng, đoàn thể; huy động
sự vào cuộc của các doanh nghiệp thông
tin truyền thông trên địa bàn để thúc đẩy
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương. Triển khai thực hiện việc
kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động đối với các điểm truy nhập
trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn
huyện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu
sát đối với các hoạt động trên lĩnh vực
thông tin truyền thông, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế,
văn hóa - xã hội của địa phương./.
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			 Nâng cao hiệu quả trong công tác phòng,
chống tham nhũng tại Sở Thông tin và Truyền thông
 Bài: Ngọc Hân

Đảng ta đã xác định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một
nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường
xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

X

ác định công tác phòng, chống
tham nhũng là nhiệm vụ thường
xuyên, đòi hỏi quyết tâm cao
của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, là
cơ sở để đánh giá, chấm điểm công tác
phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm
2017. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền,
người đứng đầu cơ quan và cán bộ,
đảng viên Sở Thông tin và Truyền thông
đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu
tranh, phòng chống tham nhũng. Nhờ đó,
công tác phòng, chống tham nhũng của
đơn vị luôn đạt kết quả tích cực.
Thời gian qua, các chương trình
hành động của Trung ương, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh về công tác phòng chống
tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm
chống lãng phí (TKCLP) được Sở Thông
tin và Truyền thông thực hiện nghiêm
túc, triển khai bằng nhiều hình thức, từng
bước nâng cao chất lượng hiệu quả công
tác phòng chống tham nhũng, thực hành
tiết kiệm chống lãng phí. Công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN, thực hành TKCLP, cải cách hành
chính, công khai thủ tục hành chính đạt
kết quả tốt. Cuộc vận động “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” gắn với công tác PCTN,
lãng phí giúp mỗi cán bộ, công chức xây
dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện và
nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên
rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức

cách mạng. Cán bộ đảng viên phát huy
vai trò tiên phong, gương mẫu trong đấu
tranh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí,
góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng
cố lòng tin của người dân.
Ngay từ đầu năm 2017, bộ phận pháp
chế Thanh tra Sở đã chủ động tham
mưu cho ban lãnh đạo Sở xây dựng và
triển khai chương trình, kế hoạch tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
PCTN. Công tác tuyên truyền được thực
hiện thông qua nhiều hình thức như: Xây
dựng chuyên mục Tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật trên phần mềm quản
lý điều hành văn bản, viết tin, bài đăng
trên website của Sở về nội dung văn
bản pháp luật liên quan đến PCTN, thực
hành TKCLP thu hút trên 50 lượt cán bộ,
công chức, viên chức tham gia thực hiện
nghiêm túc tiết kiệm về văn phòng phẩm,
giữ gìn cơ sở vật chất chung, vệ sinh khu
vực sinh hoạt chung cơ quan… Thông
qua công tác này, từng cán bộ, đảng
viên đã tự ý thức trong từng hành động,
xác định rõ mục đích, ý nghĩa của công
tác PCTN cũng như vai trò, trách nhiệm
của mỗi cá nhân trong việc đẩy lùi tham
nhũng, lãng phí để từ đó tạo ra những kết
quả nhất định trong phòng ngừa và xử lý
tham nhũng.
Để công tác PCTN trong ngành TT&TT
đạt kết quả hơn nữa thì công tác thanh,
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kiểm tra là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm nâng cao chất lượng PCTN.
Trong năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của
UBND tỉnh, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh.
Sở đã chủ động tham mưu và tổ chức
tiến hành 05 cuộc thanh, kiểm tra chuyên
ngành (trong đó 02 cuộc phối hợp, 01
cuộc thanh tra đột xuất) trong các lĩnh
vực: Hoạt động điểm truy nhập Internet
công cộng và điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng; Bưu chính,
chuyển phát; hoạt động quản lý thuê bao
di động trả trước; Báo chí - Xuất bản; số
tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm
tra bao gồm: 20 tổ chức, 43 cá nhân.
Ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm
hành chính bằng tiền đối với Chi nhánh
viễn thông Viettel Điện Biên đã không
thực hiện đúng quy định việc đăng ký, lưu
giữ và sử dụng thông tin thuê bao, với số
tiền 25.000.000 đồng nộp vào ngân sách
Nhà nước; Ban hành 04 Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính bằng hình thức
cảnh cáo đối với (Bưu điện tỉnh, Bưu điện
thành phố, Bưu điện huyện Điện Biên và
Bưu chính Viettel Điện Biên) hoạt động
trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát.
Bên cạnh đó, công tác kê khai tài sản
thu nhập cá nhân của sở, phòng đã tham
mưu nội dung thực hiện công khai, minh
bạch đảm bảo chính xác. Số người phải
kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 là 30
người, đạt tỉ lệ 59% số cán bộ trong cơ
quan. Đồng thời, tăng cường kỷ cương,
kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên
chức trong triển khai thực hiện công vụ;
Hàng năm thường xuyên rà soát, bổ
sung, sửa đổi ban hành mới các định
mức, tiêu chuẩn trong quản lý sử dụng
vốn ngân sách, quản lý mua sắm tài sản
công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản…
nhằm ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí
của đơn vị.
Theo ông Trần Văn Thoa, phó Chánh
Thanh tra Sở bên cạnh những kết quả
quan trọng đã đạt được, công tác phòng
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chống tham nhũng còn có những hạn
chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ
chức chưa được quan tâm đối với công
tác phòng chống tham nhũng; Công tác
tuyên truyền, giáo dục về phòng chống
tham nhũng chưa thường xuyên liên tục,
thiếu chiều sâu, hình thức tuyên truyền
chưa thật sự phong phú, đa dạng. Thời
gian tới, công tác phòng chống tham
nhũng cần thực hiện một số nhiệm vụ
trọng tâm:
Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống tham nhũng. Cấp ủy, chính quyền
phải thực sự coi đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của Sở.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống
tham nhũng trong cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức. Làm cho mọi cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận
thức đầy đủ, sâu sắc về nghĩa vụ, trách
nhiệm đối với công tác phòng, chống
tham nhũng.
Ba là, tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả
công tác phòng chống tham nhũng.
Bốn là, tăng cường tính công khai
minh bạch trong thực hiện các chính sách
pháp luật. Việc thực hiện công khai, kê
khai tài sản thu nhập cá nhân; công khai
minh bạch tất cả các khâu trong quá trình
bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, tinh giản
biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ…
Có thể nói, công tác phòng chống
tham nhũng là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ cấp bách
trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường
xuyên lâu dài. Vì vậy, đòi hỏi phải thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng
cao hiệu quả công tác PCTN. Đồng thời,
tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 15/KHSTTTT, ngày 7/3/2017 của Sở Thông tin
và Truyền thông, Kế hoạch phòng chống
tham nhũng giai đoạn 2017-2020./.
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Gắn kinh doanh, sản xuất
với công tác an sinh xã hội
 Bài, ảnh: Quang Phạm

B

ên cạnh các hoạt động sản
xuất kinh doanh VNPT Điện
Biên thường xuyên có các
hoạt động an sinh xã hội, các chương
trình vì sự phát triển của cộng đồng.
Đặc biệt là đồng cảm với những người
gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc
sống, giúp đỡ họ vươn lên xóa đói
giảm nghèo.
Ông Lê Hiệp Hà, Trưởng phòng Nhân
sự - Tổng hợp (VNPT Điện Biên), cho
biết: Chia sẻ khó khăn với người nghèo,
VNPT Điện Biên luôn sát cánh và hỗ
trợ, giúp đỡ bà con vươn lên trong cuộc
sống. Bằng nhiều hoạt động thiết thực,
như: Tổ chức tặng quà, thăm hỏi các gia
đình chính sách nhân dịp tết, dịp 27/7,
ủng hộ Quỹ khuyến học, trao học bổng

cho các em học sinh nghèo vượt khó, tổ
chức liên hoan tết Trung thu cho các cháu
thiếu niên nhi đồng… Thực hiện Quyết
định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017
của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân
công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị
giúp đỡ xã khó khăn trên địa bàn tỉnh
đến năm 2020, VNPT Điện Biên được
phân công giúp đỡ xã Quài Cang, huyện
Tuần Giáo, một xã có tới 2/3 dân số là hộ
nghèo, cận nghèo. Trong 3 năm, từ năm
2012 đến 2015, tổng số tiền VNPT Điện
Biên đã trao tặng quà các ngày lễ, tết,
học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…
là hơn 400 triệu đồng. Trao tặng 12 con
bò và 04 con trâu cho các hộ nghèo trên
địa bàn xã. Hầu hết số trâu, bò trên đều
sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, một
số con bò đã sinh bê con,
giúp nâng cao thu nhập cho
người dân. Với những món
quà ý nghĩa, hành động
thiết thực, VNPT Điện Biên
đã giúp đỡ nhân dân từng
bước vươn lên để giảm
nghèo, góp phần quan
trọng vào việc phát triển
kinh tế, đảm bảo an sinh xã
hội tại địa phương.
Là một trong bốn hộ
nghèo trên địa bàn xã Quài
Cang được VNPT Điện
Biên tạo điều kiện hỗ trợ
Lãnh đạo VNPT Điện Biên trao bò cho hộ nghèo tại
(Xem tiếp trang 31)
xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo.
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TRUNG TÂM CNTT&TT:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU
THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI

T

rung tâm Công nghệ thông tin và Truyền
thông (CNTT&TT) là đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có chức
năng tư vấn, thiết kế, triển khai dự án, các giải
pháp kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng và phát triển
Công nghệ thông tin (CNTT), đào tạo, nâng cao kỹ
năng ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn an ninh
thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên
địa bàn tỉnh. Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu
(THDL) do Trung tâm CNTT&TT quản lý thực hiện
việc lưu trữ, vận hành, cung cấp các dịch vụ hạ
tầng cho các hệ thống công nghệ thông tin CNTT
của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

 Bài, ảnh: Nguyễn Mai

tử với mô hình quản lý tập
trung.
Hệ thống TTDL tích hợp
hệ thống chuyên dụng,
bao gồm phần cứng, phần
mềm, đóng vai trò là nền
tảng giúp hình thành cơ sở
dữ liệu (CSDL) tập trung
thống nhất phục vụ công
tác chỉ đạo điều hành, cải
cách hành chính của các
cơ quan đơn vị trên địa
bàn tỉnh. Hệ thống Trung
tâm THDL được đầu tư hạ
tầng hiện đại gồm: 04 máy
chủ CSDL, 05 máy chủ ứng
dụng, 02 máy chủ quản trị
và sao lưu dữ liệu, cùng
nhiều máy chủ chức năng
khác; phòng quản lý mạng,
điện, điều hành, hệ thống
máy nổ, báo cháy… cũng
được lắp đặt đồng bộ. Hệ
thống dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 tích hợp
một cửa điện tử Sở TT&TT,
chỉ đạo, điều hành...
Bên cạnh công tác đảm
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm THDL của Trung tâm kiểm tra, bảo
bảo hạ tầng CNTT, với
trì hệ thống mạng.
nhiệm vụ quản trị, vận hành
hời gian qua, Hệ thống Trung tâm
hệ thống cổng/trang TTĐT,
THDL của Trung tâm đã phát huy phần mềm ứng dụng, thư điện tử của Sở
hiệu quả hoạt động, từng bước ... các cán bộ kỹ thuật tại Trung tâm triển
xây dựng và phát triển hệ thống trung khai, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo
tâm THDL thông minh, hiện đại, hướng hệ thống email hoạt động ổn định, thông
tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện suốt, liên tục; lọc email có nội dung xấu;

T
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quét lỗ hổng, virus, bảo đảm an toàn, an
ninh và bảo mật thông tin; quản lý phân
quyền truy cập hệ thống theo phân cấp
quản lý.
Theo ông Vũ Hoàng Thiên, Phó Giám
đốc Trung tâm CNTT&TT: Hệ thống trung
tâm THDL do Trung tâm quản lý vận
hành đang phát triển theo hướng SDDC
(Software-defined data center), triển khai
CNTT như là một dịch vụ - ITaaS (IT as
a Service). Hiện nay, hệ thống trung tâm
THDL đảm bảo hoạt động với 23 cổng/
trang thông tin điện tử (TTĐT), cùng hệ
thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ
3 tích hợp một cửa điện tử, quản lý lịch
làm việc, chấm điểm chỉ số cải cách hành
chính các cấp, tra cứu thông tin kinh tế xã hội... của các Sở, ban, ngành, UBND
các cấp trên địa bàn tỉnh.
Thời gian tới, Trung tâm CNTT&TT chú
trọng phát triển hạ tầng hiện đại theo tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định

VNPT ĐIỆN BIÊN: GẮN KINH DOANH...
(Tiếp theo trang 29)

bò giống để phát triển kinh tế, xóa đói
giảm nghèo trong năm 2017, anh Lò Văn
Phòng, bản Soái Ngoài (xã Quài Cang)
rất phấn khởi chia sẻ: “Cuộc sống gia đình
tôi rất khó khăn, vì diện tích đất ruộng,
đất trồng hoa màu ít nên thu nhập thấp,
không tránh khỏi bữa no bữa đói. Mặc dù
rất muốn thoát nghèo, nhưng không có
kinh phí để đầu tư chăn nuôi, phát triển
sản xuất. Lần này, gia đình tôi may mắn
nằm trong danh sách được VNPT Điện
Biên trao tặng bò giống nên tôi rất phấn
khởi. Tôi hy vọng con bò của gia đình
sẽ phát triển tốt, khỏe mạnh, không mắc
dịch bệnh để sớm sinh bê con…”.
Cùng chung niềm vui với gia đình anh
Phòng, còn 03 hộ nghèo khác trên địa bàn
xã Quài Cang là: Gia đình chị Lò Thị Dim,

Bộ TT&TT đưa ra: Hệ thống nguồn nuôi
ổn định, làm mát chuyên dụng, sàn nâng,
giám sát hoạt động, cảnh báo cháy nổ,
rò rỉ nước, camera giám sát, an toàn bảo
mật, cân bằng tải đảm bảo tối ưu hoá lưu
lượng đường truyền và tăng tốc độ truy
cập; tự động hóa các hoạt động quản trị,
điều khiển, chỉ đạo, giám sát hoạt động
của toàn bộ hệ thống thiết bị mạng, bảo
mật, nhận biết các sự cố cũng như khả
năng phản ứng xử lý sự cố nhanh chóng...
Đồng thời, Trung tâm đẩy mạnh triển khai
ứng dụng các CSDL Quốc gia, xây dựng
các phần mềm, CSDL trọng điểm phục
vụ mọi lĩnh vực; đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực. Qua đó, tạo điều kiện
và thúc đẩy đội ngũ cán bộ chuyên trách
về CNTT phát huy năng lực, tính sáng
tạo đảm nhiệm tốt quản trị, vận hành hệ
thống Trung tâm THDL, góp phần thúc
đẩy công cuộc cải cách hành chính, xây
dựng mô hình chính quyền điện tử trên
địa bàn tỉnh./.
ở bản Cán; gia đình chị Lò Thị Phương,
ở bản Cá; gia đình chị Quàng Thị Phong,
ở bản Chạng. Tất cả 04 gia đình trên đều
cảm thấy rất vui và phấn khởi, vì được
VNPT Điện Biên trao tặng cho món quà
là “đầu cơ nghiệp”. Những hộ được nhận
bò hy vọng, với “chiếc cần câu” mới được
trao tặng, họ có thể làm thay đổi cuộc
sống của mình; đồng thời bày tỏ lòng
biết ơn đối với VNPT Điện Biên và mong
muốn đơn vị sẽ tiếp tục giúp đỡ cho nhiều
hộ nghèo trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó, VNPT Điện Biên còn
tạo nên sự gắn kết giữa đơn vị và chính
quyền, nhân dân xã Quài Cang. Đồng thời
xây dựng được niềm tin của người dân
đối với chủ trương, chính sách của Đảng
và pháp luật của Nhà nước, tạo động lực
để nhân dân tích cực tham gia phát triển
kinh tế - xã hội, từng bước vươn lên xóa
đói giảm nghèo bền vững./.
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TIN TỨC TT&TT
Chỉ số CCHC tỉnh Biện Biên tăng 7,55 điểm so với năm 2016

N

gày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo cải
cách hành chính của Chính phủ,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Trung ương Hội Cựu
chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức
Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành
chính năm 2017 của các bộ, cơ quan
ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc
thành 7 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí và
79 tiêu chí thành phần. Tổng điểm là 100,
trong đó tự chấm điểm là 63,5/100; điểm
điều tra xã hội học là 36,5/100. Chỉ số
CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8
lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí, 81 tiêu chí
thành phần. Tổng điểm là 100, trong đó
tự chấm điểm là 65,5/100.
Theo kết quả CCHC - PAR INDEX
năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, kết quả xếp hạng Chỉ
số CCHC của tỉnh Điện Biên năm 2017
đã có những thay đổi đáng kể. Trong
năm 2017, tỉnh Điện Biên đã tăng lên
7,55 điểm so với năm 2016; bảng xếp

hạng Chỉ số CCHC của năm 2017 tỉnh
Điện Biên với kết quả điểm đạt được là
79,53/100 điểm; xếp hạng 24/63 tỉnh trên
cả nước (tăng 18 bậc so với năm 2016).
Tỉnh Điện biên đạt được những kết
quả vượt bậc trong năm 2017 đã phản
ánh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các
cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong
việc chung tay xây dựng môi trường kinh
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
của tỉnh. Tuy nhiên, để duy trì được chỉ
số phát triển trong thời gian tới, tỉnh cần
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, rà soát các thủ tục hành chính
không còn phù hợp, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin và triển khai
có hiệu quả việc tiếp nhận hồ trợ trực
tuyến qua cổng/trang thông tin điện tử,
ứng dụng dịch vụ hành chính công, tăng
cường tuyên truyền thu hút đầu tư nhằm
nâng cao chỉ số cải thiện môi trường đầu
tư trên địa bàn tỉnh./.
Thu Hằng

Đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử
và chính quyền điện tử các cấp

N

gày 30/3, tại TP. Điện Biên Phủ,
Cục An toàn thông tin, Sở Thông
tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị,
diễn tập đảm bảo an toàn thông tin
phục vụ phát triển Chính phủ điện tử
và chính quyền điện tử các cấp khu
vực trung du và miền núi phía Bắc.
Hội nghị thu hút sự quan tâm, tham gia
của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, cán
bộ quản lý ngành Thông tin và Truyền
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thông 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng
chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông dự và phát biểu
chỉ đạo hội nghị.
Theo ghi nhận của Trung tâm Ứng cứu
khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)
riêng trong năm 2017 đã có hơn 13.000
sự cố tấn công mạng vào Việt Nam. Các
cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các
cơ quan Chính phủ, các hệ thống thông
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tin quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Vì
vậy việc bảo đảm an toàn thông tin phải
song hành cùng với việc đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin (CNTT) của
Chính phủ. Được biết, hội nghị này là sự
kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động
về an toàn thông tin cho các tỉnh/thành
phố trực thuộc Trung ương tại 7 vùng
kinh tế trên toàn quốc. Phát biểu tại hội
nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông Phan Tâm nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc đảm bảo an toàn thông
tin mạng, gắn kết giữa bảo đảm an toàn
thông tin với phát triển Chính phủ điện
tử và chính quyền điện tử các cấp. Nhất
là trong giai đoạn hiện nay các cuộc tấn
công mạng đang có sự gia tăng cả về số
lượng và quy mô; diễn ra ngày càng tinh
vi, phức tạp. Thứ trưởng đề nghị Cục An
toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền
thông các tỉnh dự hội nghị tăng cường

phối hợp chặt chẽ, hình thành mạng lưới
các đơn vị chuyên trách về CNTT, an
toàn thông tin để trao đổi, thảo luận, chia
sẻ kinh nghiệm cũng nhu hỗ trợ trong
thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hợp tác
với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm
an toàn thông tin; tham mưu tốt cho lãnh
đạo các tỉnh để có gắn kết chặt chẽ trong
triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát
triển CNTT với bảo đảm an toàn thông
tin.
Tại Hội nghị, cán bộ quản lý, cán bộ
kỹ thuật ngành Thông tin và truyền thông
được tiếp thu nâng cao kiến thức, kỹ năng
bảo đảm an toàn thông tin trong phát triển
Chính phủ điện tử; tham gia diễn tập bảo
đảm an toàn thông tin khu vực để nâng
cao năng lực phối hợp; ngăn chặn, nhận
diện và nhanh chóng khắc phục sự cố
mất an toàn thông tin…
Gia Kiệt

Công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ
thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017

T

heo Báo cáo đánh giá, xếp hạng
mức độ ứng dụng công nghệ thông
tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện
Biên năm 2017 của Ban Chỉ đạo ứng
dụng và phát triển công nghệ thông tin
năm 2017 toàn tỉnh có 19 sở, ngành cấp
tỉnh và 10 UBND huyện, thị xã, thành phố
tham gia đánh giá, xếp hạng. Việc đánh
giá, xếp hạng được đánh giá dựa trên 05
tiêu chí chính bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật
công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ
thông tin trong nội bộ cơ quan; ứng dụng
công nghệ thông tin phục vụ người dân và
doanh nghiệp; nguồn nhân lực công nghệ
thông tin; chính sách và đầu tư công nghệ
thông tin.
Trong số 19 sở, ngành cấp tỉnh có 06
đơn vị đạt mức Khá (chiếm 32%), đứng
đầu là Sở Y tế; đơn vị đạt mức Trung bình
có 13 đơn vị (chiếm 68%); không có đơn

vị đạt mức Tốt hoặc mức Yếu.
Trong số 10 huyện, thị xã, thành phố
có 05 đơn vị đạt mức Khá (chiếm 50%),
đứng đầu là UBND thành phố Điện Biên
Phủ; 05 đơn vị đạt mức Trung bình (chiếm
50%); Không có đơn vị đạt mức Tốt hoặc
mức Yếu.
Với kết quả xếp hạng mức độ ứng
dụng công nghệ thông tin trong các cơ
quan hành chính Nhà nước tỉnh năm 2017
được công bố, sẽ là cơ sở để các cơ quan
nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng về
mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
của cơ quan mình, từ đó có kế hoạch đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại
các cơ quan góp phần nâng cao hiệu quả
quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ
tục hành chính, hướng tới xây dựng chính
quyền điện tử./.
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Thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
tỉnh Điện Biên

T

hực hiện Quyết định 05/2017/
QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về hệ thống
phương án ứng cứu khẩn cấp đảm
bảo an toàn an ninh thông tin mạng
quốc gia.
Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ
quan thường trực, Đội Ứng cứu sự cố
an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên
đã ban hành Quyết định thành lập; Quy
chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an
toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên.
Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin
mạng tỉnh Điện Biên là thành viên đầu
mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu
sự cố mạng máy tính Quốc gia. Liên
kết, phối hợp với các Đội ứng cứu sự cố
mạng máy tính của các tỉnh, thành phố
khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra

sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của Trung tâm
Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt nam
(VNCERT). Tổ chức, phối hợp, hỗ trợ
các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, an
ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng
công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu
sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet trên địa bàn tỉnh.
Đội trưởng Đội Ứng cứu sự cố là đồng
chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông và các thành viên là các cán bộ
chuyên trách công nghệ thông tin tại một
số Sở, ngành tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy;
Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
Sở Thông tin và Truyền thông; Đại diện
Bộ phận kỹ thuật của VNPT Điện Biên.
Trọng Chiến

Sở TTTT triển khai phần mềm DVC trực tuyến
mức độ 3 theo Mô hình quản lý tập trung

S

ở Thông tin và Truyền thông
(TT&TT) tỉnh Điện Biên triển
khai hệ thống Phần mềm một cửa điện
tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 trong việc tiếp nhận và giải
quyết thủ tục hành chính nhằm thực
hiện có hiệu quả công tác cải cách
hành chính tại cơ quan.
Thực hiện Nghị quyết Chính phủ số
36a/NQ-CP ngày14/10/2015 của Chính
phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định
số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của
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Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành,
địa phương năm 2017. Sở TT&TT đã xây
dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 theo mô hình quản lý tập trung
cho 17 sở, ban, ngành và UBND huyện,
thị xã, thành phố. Hiện nay, Sở đã xây
dựng hoàn thiện phần mềm đưa vào áp
dụng các lĩnh vực như: CNTT, Báo chí,
Xuất bản nhằm phục vụ tổ chức, doanh
nghiệp tại địa chỉ dichvucong.dic.gov.vn
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để nộp hồ sơ trực tuyến tới Sở TT&TT.
Phần mềm cung cấp thông tin về các
dịch vụ hành chính công, công khai kết
quả giải quyết các thủ tục hành chính đối
với người dân, tổ chức, đơn vị thông qua
mạng Internet…

thành công 34 hồ sơ dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Báo chí Xuất bản. Thời gian tới đây, Sở sẽ triển
khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến
tới các đơn vị trong tỉnh nhằm phục vụ tốt
công tác cải cách hành chính của tỉnh./.

Trong năm 2017, Sở đã thực hiện

Thu Hằng

Diễn tập An toàn thông tin mạng WhiteHat Drill 05 với chủ đề “Điều tra, xử lý
và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm”

V

ừa qua, Đội ứng cứu sự cố Sở
Thông tin và Truyền thông Điện
Biên tham gia diễn tập trực tuyến an
toàn thông tin mạng WhiteHat Drill 05
với chủ đề “Điều tra, xử lý và phòng
chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng
phần mềm” do Cục an toàn thông tin
Việt Nam WhiteHat.vn tổ chức.
Kịch bản diễn tập do Cục An toàn
Thông tin phối hợp với Bkav xây dựng,
với mong muốn hỗ trợ các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp trên toàn quốc nâng
cao khả năng ứng phó, sẵn sàng trong
việc xử lý các sự cố an ninh mạng, tăng
cường trao đổi giữa các đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực an ninh an toàn thông tin.
Buổi diễn tập được diễn ra trực tuyến
trên hệ thống Wargame 2.0 của Diễn
đàn WhiteHat.vn từ 14h00 đến 17h00,
với hơn 70 đội tham gia đến từ các ngân
hàng, tập đoàn lớn, Sở Thông tin và
Truyền thông các tỉnh… trên toàn quốc.
Tình huống đặt ra là thành viên của
đội ứng cứu, từ thông tin nhận được qua
hệ thống cảnh báo an ninh về việc website truy cập không ổn định. Đội phải rà

soát tình trạng của hệ thống để đánh giá
sơ bộ về sự cố, tìm ra các dấu hiệu và
đưa ra biện pháp khắc phục tạm thời nếu
phát hiện dấu hiệu bị tấn công. Sau khi
đã đánh giá được sơ bộ về sự cố và triển
khai các phương án tạm thời, đội ứng
cứu đã tiến hành cô lập máy chủ để tránh
lây lan sang các hệ thống khác bằng
Firewall. Tiếp theo, đội ứng cứu phải
tiến hành điều tra, phân tích và xử lý các
thành phần độc hại; xác định chính xác
lỗ hổng bị khai thác; đồng thời vá lỗ hổng
này để tránh bị tấn công trở lại. Đội cũng
phải tìm ra chi tiết thông tin về nguồn tấn
công; tổng hợp và báo cáo về sự cố, gửi
kết quả thực hiện về ban tổ chức. Đội đã
hoàn thành tất cả 5 pha thực hiện của
buổi diễn tập.
Tham gia buổi diễn tập, Đội ứng cứu
Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên
đã được trải nghiệm tình huống xử lý hệ
thống bị cài mã độc đào tiền ảo qua lỗ
hổng phần mềm. Kết thúc buổi diễn tập,
Đội ứng cứu Sở Thông tin và Truyền
thông Điện Biên xếp thứ 7 chung cuộc./.
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VĂN BẢN MỚI TT&TT
Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính

N

gày 23/4/2018 Chính phủ ban hành
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy
định về việc thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Theo đó, việc tiếp nhận và trả hồ sơ
được thực hiện như sau:
Tại cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành
chính công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc
liên thông giải quyết của UBND cấp tỉnh,
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
cấp tỉnh, những thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông
giải quyết của các cơ quan được tổ chức
theo hệ thống ngành dọc tại địa phương
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
những thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của các bộ, ngành, của
UBND cấp huyện được giao tiếp nhận
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Tại cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả cấp huyện thực hiện tiếp
nhận hồ sơ tất cả thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên

thông giải quyết của UBND cấp huyện,
một số thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết hoặc liên thông giải
quyết của các cơ quan được tổ chức
theo hệ thống ngành dọc tại địa phương
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân
cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện.
Tại cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của cấp xã và những thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.
Nghị định có hiệu lực từ ngày
21/6/2018. Đồng thời bãi bỏ Quyết định
số 09/2015/QĐ-CP ngày 25/3/2015 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết TTHC tại cơ quan
hành chính nhà nước ở địa phương.
Trọng Nghĩa

Đến 2020 tất cả các cửa khẩu quốc tế hàng không, đường bộ
đường sắt có hệ thống thông tin đối ngoại

N

gày 06/03/2018, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định 273/
QĐ -TTg về việc phê duyệt Quy hoạch
phát triển hệ thống thông tin đối ngoại
khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ
nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm
2020, định hướng đến năm 2030.

36

Nội dung thông tin của hệ thống thông
tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế
nhằm: Giới thiệu, quảng bá đất nước,
con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam;
Tuyên truyền chủ trương, đường lối,
chính sách, pháp luật của Nhà nước;
Thông tin liên quan đến quan hệ hợp tác
hữu nghị, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu
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tư thương mại, du lịch… giữa Việt Nam
và các nước chung biên giới.
Đồng thời, phản bác những thông tin
sai trái, xuyên tạc đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước của
các thế lực thù địch nhằm phá hoại sự
nghiệp đổi mới, độc lập, thống nhất, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước…

Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc
tế Tây Trang- Điện Biên mới được Bộ TT&TT
đầu tư phục vụ tuyên truyền quảng bá hình
ảnh của tỉnh, đất nước.

N

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT
chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và
theo dõi thực hiện Quy hoạch; chủ trì,
phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên
quan định hướng, xây dựng, cung cấp
nội dung thông tin, tuyên truyền trên hệ
thống thông tin đối ngoại khu vực cửa
khẩu quốc tế./.
Thanh Hà

Đề án quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp
huyện đến năm 2020

gày 13/3/2018 Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số
308/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Quản lý
hoạt động truyền thanh - Truyền hình
cấp huyện đến năm 2020".
Theo đó đến năm 2020: 100% cơ sở
truyền thanh - truyền hình (TT-TH) cấp
huyện được trang bị các thiết bị phục vụ
việc số hóa sản xuất Chương trình phát
thanh; 100% người làm việc tại cơ sở TTTH cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng
về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị
trí việc làm; 95% cơ sở TT-TH cấp huyện
được trang bị hệ thống truyền thanh không
dây; 100% cơ sở truyền thanh cấp xã
thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng
của cơ sở TT-TH cấp huyện. Đồng thời, và
nâng cấp trên 300 cơ sở TT-TH cấp huyện
và trạm phát lại TT-TH theo Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020.

năm 2020, Đề án sẽ kiện toàn nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ
sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn
phát sóng; nâng cao chất lượng nội dung
chương trình: Bảo đảm cung cấp thông tin
thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc
phòng của địa phương, cơ sở với nội dung
phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn; bảo
đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các
chương trình khuyến nông, khuyến ngư,
xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm
nghèo, giúp người dân có kiến thức áp
dụng vào tình hình thực tế tại địa phương
với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu…
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề
án. UBND cấp tỉnh thực hiện: Chỉ đạo, định
hướng công tác tuyên truyền; bố trí ngân
sách địa phương thực hiện triển khai các
nhiệm vụ của Đề án; thực hiện việc sắp
sếp, sát nhập cơ sở TT-TH cấp huyện với
các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn./.

Để đạt được mục tiêu trên, từ nay đến
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Sửa đổi, bổ sung 41 nội dung của Nghị định 72/2013/NĐ-CP về
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

T

heo Nghị định 27/2018/NĐ-CP
ngày 01/3/2018 của Chính phủ, có
41 nội dung của Nghị định 72/2013/NĐCP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ Internet và thông tin trên mạng được
sửa đổi, bổ sung, tập trung chủ yếu vào
các quy định về: Quản lý điểm truy nhập
Internet công cộng và điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, sử
dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên
trang thông tin điện tử và mạng xã hội…
Trong đó, một số nội dung về quản lý
và hoạt động trang thông tin điện tử tổng
hợp và mạng xã hội được sửa đổi, bổ
sung như:
Trang thông tin điện tử tổng hợp phải
có quy trình để xác định phạm vi nguồn
thông tin, kiểm tra thông tin trước và sau
khi đăng tải; Có cơ chế kiểm soát nguồn
tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng
tải phải chính xác theo đúng thông tin
nguồn; Có cơ chế phối hợp để có thể loại
bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau
03 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu
cầu. Đồng thời bỏ nội dung về hồ sơ của
người chịu trách nhiệm chính trang thông
tin điện tử …

Đối với mạng xã hội: Phải sử dụng ít
nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông
tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở
Việt Nam; phải bảo đảm người sử dụng
đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ bằng
phương thức trực tuyến thì mới có thể sử
dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng
xã hội; Có biện pháp bảo vệ bí mật thông
tin riêng, thông tin cá nhân của người sử
dụng; có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm
chậm nhất sau 03 giờ, từ khi phát hiện
hoặc có yêu cầu.
Nghị định cũng chỉ rõ, trang thông tin
điện tử và mạng xã hội phải có ít nhất 01
nhân sự chịu trách nhiệm nội dung thông
tin là người Việt Nam hoặc nếu là người
nước ngoài, phải có thẻ tạm trú còn thời
hạn ít nhất 06 tháng.
Nghị định 27/2018/NĐ-CP có hiệu lực
từ ngày 15/04/2018 và thay thế các quy
định trước đây tại các văn bản: Thông tư
số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013,
Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày
18/8/ 2015; Thông tư số 09/2014/TTBTTTT ngày 19/8/2014; Thông tư số
24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của
Bộ Thông tin và Truyền thông./.
Nguyễn Thương

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC IN

N

gày 28/02/2018, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 25/2018/
NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày
19/6/2014 Quy định về hoạt động in.
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Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung
này có nhiều nội dung được bãi bỏ, bổ
sung hoặc thay đổi cơ chế quản lý so với
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. Cụ thể là
một số nội dung chính như sau:
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1. Bãi bỏ quy định về người đứng
đầu cơ sở in phải có văn bằng cao đẳng
chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng
nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt
động in do Bộ Thông tin và Truyền thông
cấp;
2. Bãi bỏ, cắt giảm thành phần hồ sơ
về giấy tờ thực hiện môi trường. Cơ sở
in tự thực hiện theo quy định pháp luật
chuyên ngành về môi trường;
3. Bãi bỏ quy định trong thành phần
hồ sơ về “Bản sao có chứng thực giấy
tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in
hoặc danh mục thiết bị dự kiến đầu tư”,
chuyển thành kê khai thông tin thiết bị
vào mẫu đơn;
4. Bãi bỏ quy định trong thành phần
hồ sơ về “Bản sao có chứng thực giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc
hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác
chứng minh về việc giao đất, thuê đất,
thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện
chế bản, in, gia công sau in”, chuyển
thành kê khai thông tin các loại giấy vào
mẫu đơn;
5. Bãi bỏ, cắt giảm thành phần hồ sơ
về “Giấy chứng nhận đủ điều kiện an
ninh - trật tự” do cơ quan công an có
thẩm quyền cấp. Cơ sở in tự thực hiện
theo quy định pháp luật chuyên ngành
về an ninh - trật tự;
6. Bãi bỏ quy định phải có “Bản sao
giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ
chiếu còn thời hạn của người đến giao
dịch đặt in.
7. Bãi bỏ quy định về việc phải có “văn
bản đồng ý” của cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền ban hành mẫu đối với một
số sản phẩm như: in chứng minh thư, hộ
chiếu, giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng
chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân,
v.v…; Thay đổi phương thức quản lý,
thực hiện thông qua các giao dịch kinh

tế giữa các bên (hợp đồng nhận in);
8. Bãi bỏ quy định về điều kiện nhận
in bao bì;
9. Bãi bỏ quy định về cấp giấy phép in
gia công cho nước ngoài, thay thế bằng
việc cơ sở in tự chịu trách nhiệm về việc
in gia công sản phẩm cho nước ngoài;
10. Bãi bỏ quy định hoạt động hợp tác
chế bản, in và gia công sau in của các
cơ sở in;
11. Bãi bỏ quy định cấp giấy phép
nhập khẩu các thiết bị chế bản (trước
in) và thiết bị là các máy móc gia công
sau in;
12. Bãi bỏ quy định về đối tượng được
nhập khẩu thiết bị in, đảm bảo quyền tự
do kinh doanh của các tổ chức, cá nhân;
13. Bãi bỏ quy định về hạn chế đối
tượng sử dụng (chỉ sử dụng nội bộ) máy
photocopy màu để đảm bảo quyền tự do
kinh doanh của tổ chức, cá nhân;
14. Bãi bỏ quy định về việc di dời
cơ sở in ra khỏi khu dân cư trước năm
2025 và quy định chi tiết lộ trình di dời ra
ngoài khu dân cư đối với từng loại cơ sở
in. 15. Chuyển chế độ báo cáo từ 2 lần/
năm xuống còn 01 lần/năm và phải thực
hiện báo cáo bằng trực tuyến.
16. Sửa Điểm c Khoản 1 Điều 11 từ
“Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in,
gia công sau in ngoài khu vực dân cư”
thành “Có mặt bằng hợp pháp để thực
hiện chế bản, in, gia công sau in”…
Những bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung nêu
trên chỉ áp dụng đối với hoạt động in quy
định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định
về hoạt động in. Không áp dụng đối với
hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại
Luật Xuất bản.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.
BBT
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Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định sử dụng
chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước

N

gày 19/12/2017, Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Thông tư
số 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng
chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ
quan nhà nước.
Theo đó, Thông tư được áp dụng đối
với các cơ quan, tổ chức (bao gồm: các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các
đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà
nước) và tổ chức, cá nhân liên quan sử
dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của
cơ quan nhà nước.
Thông tư quy định cụ thể về ký số, kiểm
tra chữ ký số trên văn bản điện tử; yêu cầu
kỹ thuật và chức năng của phần mềm ký
số, phần mềm kiểm tra chữ ký số cho văn
bản điện tử trong cơ quan Nhà nước.
Việc sử dụng chữ ký số cho văn bản

N

Ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ
Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện

gày 25/12/2017, Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Quyết
định số 2392/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ
tiêu chí và phương pháp đánh giá mức
độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp
huyện.
Theo đó, Đối tượng được đánh giá, xếp
hạng là Uỷ ban nhân dân các huyện/quận
và Uỷ ban nhân dân các xã/phường/thị trấn.
Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp
hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã,
cấp huyện bao gồm 02 hạng mục chính
là: Hạng mục đánh giá điều kiện sẵn sàng
Chính quyền điện tử và hạng mục đánh
giá kết quả Chính quyền điện tử. Trong
đó, Hạng mục đánh giá điều kiện sẵn sàng
Chính quyền điện tử bao gồm 03 nhóm
tiêu chí (Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ
tầng thông tin, đánh giá nhận lực công
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điện tử phải tuân thủ các nguyên tắc: Chữ
ký số phải gắn kèm văn bản điện tử sau
khi ký số; Văn bản điện tử được ký số
phải đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn
xuyên suốt quá trình trao đổi, xử lý và lưu
trữ văn bản điện tử được ký số.
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu
chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày Thông
tư có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ
chức đang sử dụng các phần mềm có
chức năng ký số, kiểm tra chữ ký số chưa
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chức năng
quy định tại Thông tư phải thực hiện việc
nâng cấp, bổ sung phần mềm ký số, phần
mềm kiểm tra chữ ký số để đáp ứng quy
định.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 05 tháng 02 năm 2018./.
Trần Nga

nghệ thông tin, đánh giá môi trường chính
sách về ứng dụng công nghệ thông tin);
Hạng mục đánh giá kết quả Chính quyền
điện tử bao gồm 04 nhóm tiêu chí (Nhóm
tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện, nhóm
tiêu chí đánh giá mức độ tương tác, nhóm
tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch, nhóm
tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi).
Sở Thông tin và Truyền thông có trách
nhiệm chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm
tra việc triển khai thực hiện và phối hợp
với Sở Nội vụ đưa kết quả đánh giá, xếp
hạng mức độ địa phương điện tử theo Bộ
tiêu chí này vào nội dụng xác định trách
nhiệm trong thực thi công vụ của người
đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen
thưởng hàng năm của huyện, quận, thị xã,
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
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Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Ngành
Thông tin và Truyền thông năm 2018

N

gày 26/4/2018 vừa qua, Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông đã
ban hành Chỉ thị số 17/CT-BTTTT phát
động phong trào thi đua chuyên đề:
“Thi đua thực hiện hiệu quả công tác
thông tin đối ngoại của ngành Thông
tin và Truyền thông” năm 2018.
Theo đó, Để tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ trọng tâm chính sách đối ngoại của Việt
Nam trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ TTTT
yêu cầu các sở TTTT các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương thực hiện 8 nội
dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện chiến
lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo
của Đảng, Chính phủ về công tác thông
tin đối ngoại (TTĐN); tạo động lực mạnh
mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác quản lý nhà nước về TTĐN , hoạt động
TTĐN của các tỉnh, thành phố.
2. Triển khai các nhiệm vụ của công tác
thông tin đối ngoại năm 2018; đề xuất các
giải pháp đổi mới hình thức, phương thức
đáp ứng yêu cầu công tác thông tin đối
ngoại trong tình hình mới, góp phần nâng
cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thông
tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố.
3. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi
đua chuyên đề, tạo môi trường thuận lợi
để các Sở TTTT hăng hái tham gia phong
trào thi đua để phong trào thi đua thực sự

trở thành động lực thúc đẩy, động viên, lôi
cuốn, khuyến khích mọi cá nhân và tập
thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chuyên môn được giao.
4. Đổi mới nội dung, phương thức tổ
chức phong trào thi đua chuyên đề với các
hình thức phong phú, đa dạng, nội dung
cụ thể, thiết thực.
5. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát
huy sáng kiến, áp dụng CNTT phù hợp
với từng địa phương, đơn vị, với yêu cầu
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả
công tác, phù hợp với yêu cầu của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0.
6. Phát động phong trào thi đua rộng
khắp đến các cơ quan, đơn vị, các tổ
chức, cá nhân tham gia hoạt động thông
tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy hiệu quả
hoạt động thông tin đối ngoại, đặc biệt ở
khu vực biên giới, biển, đảo.
7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác khen thưởng, đảm bảo chính xác,
công khai, minh bạch, đúng quy định, thực
sự có tác dụng động viên, nêu gương.
8.Thực hiện tốt công tác hướng dẫn,
đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen
thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết phong
trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy các Sở
TTTT thực hiện tốt công tác thông tin đối
ngoại./.
Thanh Hà

Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn
2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tỉnh Điện Biên

N

gày 12/4/2018 Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban
hành Quyết định số 281/QĐ-UBND phê
duyệt Đề án Phát triển Thông tin đối
ngoại (TTĐN) tỉnh Điện Biên giai đoạn

2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Mục tiêu của Đề án nhằm tạo bước
chuyển biến căn bản trong công tác quản
lý nhà nước về TTĐN và hoạt động TTĐN,
bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu
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quả trong chỉ đạo và triển khai thực hiện
hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh; 100%
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các
tổ chức chính trị - xã hội có cán bộ kiêm
nhiệm theo dõi công tác TTĐN và xây
dựng kế hoạch hoạt động hằng năm về
TTĐN; đảm bảo sự phối hợp, triển khai
công tác TTĐN giữa các cơ quan, đơn vị
chức năng và các địa phương trong tỉnh
một cách hiệu quả. Tăng cường thông
tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của
Điện Biên đến người Việt Nam ở nước
ngoài, bạn bè quốc tế trên các kênh phát
thanh - truyền hình đối ngoại Quốc gia
và các tổ chức có yếu tố nước ngoài trên
địa bàn tỉnh. Mở rộng và tăng cường chất
lượng, nội dung TTĐN…
Các nội dung chính Đề án gồm: Tăng
cường tuyên truyền về chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước về TTĐN; tuyên

truyền, quảng bá hình ảnh của Điện Biên
ra nước ngoài; đấu tranh, phản bác lại
những thông tin sai trái, luận điệu xuyên
tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh hoạt động đối
ngoại nhân dân. Đồng thời thực hiện tốt
các hoạt động về TTĐN khác như: Xây
dựng và ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng
nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác
TTĐN; quản lý phóng viên nước ngoài
hoạt động báo chí tại địa phương; theo
dõi dư luận báo chí nước ngoài về địa
phương, chủ động phản bác các thông
tin xuyên tạc, sai sự thật; Tăng cường
đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt
động TTĐN…
Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án tại
tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 8.096 triệu
đồng./.
Thanh Hà

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin
đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên

N

gày 12/4/2018, Chủ tịch UBND
tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định
số 18/2018/QĐ-UBND ban hành Quy
định về quản lý hoạt động thông tin
đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Quy định áp dụng đối với các cơ quan,
đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản
lý và triển khai, thực hiện hoạt động thông
tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên là
thông tin chính thức về tỉnh Điện Biên,
thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Điện
Biên và thông tin tình hình trong nước,
thế giới đến với Điện Biên.
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Điện
Biên bao gồm: Cung cấp thông tin quảng
bá về tỉnh Điện Biên; cung cấp thông tin
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giải thích, làm rõ; xây dựng, quản lý hệ
thống dữ liệu, quảng bá hình ảnh tỉnh
Điện Biên và xuất bản phẩm thông tin đối
ngoại.
Thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Điện
Biên sẽ được cung cấp qua các hình
thức: Hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh;
Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang TTĐT
các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;
sản phẩm thông tin báo chí của tỉnh, của
nước ngoài; cơ sở dữ liệu về thông tin
đối ngoại; xuất bản phẩm về thông tin đối
ngoại; các hoạt động truyền thông các sự
kiện lớn tại Điện Biên và ở nước ngoài.
Thông tin giải thích làm rõ là những
tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải
thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin
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sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình
ảnh tỉnh Điện Biên trên các lĩnh vực.
Sở Thông tin và Truyền thông có trách
nhiệm chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh
quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ và các sở,
ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có

trách nhiệm triển khai, thực hiện các hoạt
động thông tin đối ngoại cụ thể và báo
cáo kết quả định kỳ về Sở Thông tin và
Truyền thông tổng hợp trước ngày 31/11
hằng năm./.
Thanh Hà

Bốn nội dung, ba giải pháp phòng ngừa, chống vi phạm
pháp luật và tội phạm trên mạng Internet đến 2020

N

gày 24/01/2018 UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch số 196/KH-UBND
Thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu
quả công tác phòng ngừa, chống vi
phạm pháp luật và tội phạm trên mạng
Internet" trên địa bàn tỉnh Điện Biên
giai đoạn 2017 - 2020.
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo đến
2020 các ngành Thông tin và Truyền
thông, Công an tỉnh, Giáo dục và Đào
tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND
các huyện, thị xã, thành phố tập trung
vào triển khai 4 nội dung chính: Xây dựng
cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả về
phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và
tội phạm; Tăng cường năng lực cho các
lực lượng tham gia phòng ngừa, chống
vi phạm pháp luật và tội phạm; Nâng cao
năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ để phòng
ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội
phạm; Thông tin tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và
người dân trên địa bàn tỉnh trong phòng
ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội
phạm.
Để thực hiện đảm bảo các nội dung
đề ra các ngành liên quan và UBND các
huyện, thị xã, thành phố cần tập trung vào
các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo,
chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng,
Chính quyền đối với công tác phòng

ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội
phạm trên mạng Internet; nâng cao năng
lực quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế
phối hợp liên ngành trong phòng ngừa,
chống vi phạm pháp luật và tội phạm
trên mạng Internet, góp phần thực hiện
có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày
16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường
công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo
an ninh, trật tự trong tình hình mới; tăng
cường công tác nắm tình hình, dự báo
sát đúng tình hình, có giải pháp kịp thời
trong công tác phòng ngừa, chống vi
phạm pháp luật và tội phạm trên mạng
Internet, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh; Kiện toàn lực lượng
tiếp nhận, xử lý các phản ánh về thông
tin sai phạm trên mạng Internet từ cộng
đồng; Xây dựng cơ chế huy động các
nguồn lực, đầu tư kinh phí, phân bổ ngân
sách bảo đảm các điều kiện về cơ sở
vật chất; công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp
vụ cho lực lượng Thanh tra Thông tin và
Truyền thông và các lực lượng tham gia
phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và
tội phạm trên mạng Internet./.
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