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V/v báo cáo tình hình thực hiện
Công văn số 373/UBND-KTN
ngày 28/7/2017 của UBND Tỉnh

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.
Phúc đáp Công văn số 914/SKHCN-QLCN ngày 20 tháng 11 năm 2018 của
Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
được giao tại Công văn số 373/UBND-KTN ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân
Tỉnh;
Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp tình hình thực hiện những nhiệm
vụ được giao tại Công văn số 373/UBND-KTN ngày 28 tháng 7 năm 2017, với
những nội dung cụ thể như sau:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018
- Đến cuối năm 2018, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai được 772
trạm thu, phát sóng thông tin di động 4G. Trong đó, Viettel đã triển khai phủ sóng
thông tin di động 4G đến tất cả các xã trên địa bàn tỉnh với 600 trạm, Vinaphone
có 107 trạm và Mobifone có 65 trạm.
- Hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến đã được triển
khai đến 18 sở, ban, ngành tỉnh, 12 huyện, thị xã, thành phố và 144 xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Đồng Tháp đã tiếp nhận được
669.513 hồ sơ thủ tục hành chính (bao gồm trực tuyến và trực tiếp), đã giải quyết
được 643.511 hồ sơ, đạt 97,58%. Trong đó, giải quyết sớm hạn là 33,23%, đúng
hạn là 64,35%.
- Đồng Tháp đang cung cấp 505 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đến
ngày 19 tháng 12 năm 2018, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến tiếp nhận và giải quyết
trên hệ thống là 1.197 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 trên địa bàn Tỉnh.
Trong năm 2018, Đồng Tháp đã hoàn thành việc xây dựng Cổng thanh toán trực
tuyến. Hiện tại, đang chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản cho các cơ quan chuẩn bị cho
thanh toán trực tuyến, song song đó tiến hành xây dựng các dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4.
- Hệ thống thông tin chuyên ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai
hoàn tất trong năm 2018. Hệ thống thông tin ngành y tế đã hoàn thành việc trình
các thủ tục đầu tư và đang tiến hành thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.
- Trong năm 2018, đã tiến hành đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho
hơn 200 lượt công chức thuộc Đội ứng sự cố an toàn thông tin mạng của Tỉnh và
chuyên trách công nghệ thông tin và tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh

thông tin cơ bản cho hơn 100 lượt cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Hỗ trợ hệ thống hội nghị trực tuyến cho các hội quán nhằm đưa thông tin
chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp và các buổi tập huấn kỹ thuật hữu ích cho các
hội quán.
- Thực hiện Kế hoạch Thương mại điện tử năm 2018, Sở Thông tin và
Truyền đã hỗ trợ cung cấp chứng thư số trong giao dịch thuế điện tử cho 10 doanh
nghiệp.
2. Phương hướng triển khai trong năm 2019
- Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh quá
trình phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động 4G và mạng internet cáp
quang FTTx đến các xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai thử nghiệm, chính
thức các trạm thu, phát sóng thông tin di động 5G để mở rộng việc cung cấp các
dịch vụ về viễn thông và điện thoại thông minh với chất lượng tốt nhất.
- Đề xuất, triển khai giải pháp truyền thanh cơ sở qua mạng di động mặt đất
để nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông thông tin cơ sở, khắc phục các
nhược điểm của giải pháp truyền thông thông tin cơ sở truyền thống.
- Tập huấn sử dụng công nghệ thông tin, ineternet cho hội viên các Hội quán
nông dân; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông vào sản xuất, kinh
doanh và hoạt động của Hội quán.
- Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho Đội ứng cứu sự cố an
toàn thông tin mạng của Tỉnh, chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành tỉnh, UBND
các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đào tạo an toàn thông tin cơ bản cho cán
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đào tạo sử dụng dịch vụ công trực
tuyến tại các hội quán, cho công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh
Đồng Tháp.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thêm mới các thủ tục hành chính
của các ngành trong tỉnh. Song song đó, rà soát các thủ tục cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo theo các quy định của Nhà nước.
- Tiếp tục hỗ trợ 10 chứng thư số cho các doanh nghiệp mới thành lập trong
thực hiện giao dịch thuế điện tử.
Trên đây tình hình thực hiện Công văn số 373/UBND-KTN ngày 28/7/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Sở
Khoa học và Công nghệ xem, tổng hợp ./.
Nơi nhận:
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- GĐ & PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CNTT, BCVT.
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