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CHƯƠNG TRÌNH

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển ngành

Thông tin và Truyền thông của Cụm Thi đua số 2 năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-BTTTT, ngày 16/12/2022 của Bộ

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định về việc tổ chức phong
trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ thị số 03/CT-BTTTT ngày

16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua,
khen thưởng năm 2023.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 20/01/2023 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm
2023 và giai đoạn 2024 - 2025; Quyết định số  226/QĐ-BTTTT ngày

22/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công Cụm trưởng,
Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch
UBND các tỉnh, các Bộ, ban, ngành phát động và phấn đấu thực hiện thắng lợi
Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc các

nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cụm thi đua số

2, gồm 07 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc
gồm: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn
tiến hành phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023,
như sau:

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh
thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch 05 năm 2021 - 2026, góp
phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021
- 2030. Tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ

được Bộ Thông tin và Truyên thông, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh giao và

Chỉ thị số 03/CT-BTTTT ngày 16/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

về công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023. Phát huy những kết quả đã đạt
được, với tinh thần tiên phong, quyết liệt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ, 07 Sở Thông tin và Truyền thông Cụm thi đua số 2 thống nhất phát động
phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành

năm 2023 với nội dung:

1. Chủ đề thi đua của Cụm Thi đua số 2 năm 2023 “Toàn ngành Thông

tin và Truyền thông tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện
chuyển đổi số để phát triển bền vững”, cụ thể hóa 10 chữ vàng truyền thống
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của Ngành là “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình” với
phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”.

2. Mục tiêu thi đua: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm
vụ, chương trình, đề án, kế hoạch được giao trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm

của ngành:

2.1. Về bưu chính: Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh
chuyển đổi số trong bưu chính; Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà

nước đối với hoạt động bưu chính, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh. Tổ

chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đưa sản phẩm hàng hóa lên sàn thương
mại điện tử. Triển khai, tuyên truyền địa chỉ số (hệ thống mã bưu chính

Vpostcode) trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ

sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về

mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

2.2. Về viễn thông: Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công

tác chỉ đạo của chính quyền và nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân. Giám sát

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên nền tảng thông tin quản lý GIS; Tăng
cường triển khai phủ sóng 4G, triển khai 5G và tắt sóng 2G trên địa bàn các tỉnh
theo lộ trình;… Định hướng các doanh nghiệp viễn thông tăng cường triển khai
thực hiện xóa thôn trắng sóng di động; Đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng
viễn thông thụ động. Quản lý hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp viễn
thông; quản lý giá cước, chất lượng dịch vụ viễn thông; mở rộng phạm vi và tần
suất đánh giá chất lượng các dịch vụ viễn thông cung cấp,… Tăng cường công

tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin di động (SIM, thẻ, khuyến
mại), Internet công cộng (điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng); hoạt động
cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; …Triển khai hiệu quả các

chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến
năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

2.3. Về công nghệ thông tin, chuyển đổi số: Triển khai thực hiện chuyển
đổi số một cách toàn diện trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Phát triển nguồn nhân lực thông tin, truyền thông, ưu tiên phát triển nền tảng số

để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ mới để cung cấp dịch vụ

mới cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc triển
khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để phổ cập kỹ năng số

cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội tại địa
phương. Nhân rộng mô hình tỉnh điểm, xã điểm về chuyển đổi số trên địa bàn

các tỉnh. Tăng cường truyền thông về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi
số của các tỉnh trên các phương tiện truyền thông. Thực hiện tốt vai trò tham
mưu, đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, dự án, đề án nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả Chiến
lược dữ liệu, tạo không gian phát triển tăng trưởng kinh tế, xã hội. Thực hiện đạt
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và vượt tiến độ các mục tiêu theo lộ trình của Chính phủ và UBND các tỉnh về

chuyển đổi số. 

2.4. Về an toàn, an ninh mạng: Tri ể n  k h a i  c á c  g i ả i  p h á p  n â n g  c a o  a n  t o à n , 
a n  n i n h  m ạ n g .  T r i ể n  k h a i  c á c  d ị c h  v ụ  t r ê n  h ạ  t ầ n g  m ạ n g  t r u y ề n  s ố  l i ệ u  c h u y ê n 
d ù n g .  T ă n g  c ư ờ n g  c á c  b i ệ n  p h á p  b ả o  v ệ  n g ư ờ i  d â n ,  b ả o  v ệ  c h o  t r ẻ  e m  t r ê n  m ô i 
t r ư ờ n g  m ạ n g ,  n â n g  c a o  n h ậ n  t h ứ c ,  p h ổ  b i ế n  k i ế n  t h ứ c ,  p h ổ  c ậ p  k ỹ  n ă n g  đ ả m 
b ả o  a n  t o à n  t h ô n g  t i n  c h o  n g ư ờ i  d â n ,  t ạ o  l ậ p  “ N i ề m  t i n  s ố ”  t r ê n  m ô i  t r ư ờ n g 
m ạ n g .  T ă n g  c ư ờ n g  h ư ớ n g  d ẫ n  p h á t  t r i ể n  Đ ộ i  ứ n g  c ứ u  s ự  c ố  đ ả m  b ả o  a n  t o à n 
t h ô n g   t i n   m ạ n g .   

2.5. Về công nghiệp ICT, nội dung số: Từng bước nghiên cứu, đề xuất cơ

chế, chính sách, định hướng, hỗ trợ thúc đẩy công nghiệp CNTT, các doanh
nghiệp cung cấp, triển khai các sản phẩm, nội dung số trên địa bàn tỉnh phù hợp
với điều kiện, đặc thù của các tỉnh.

2.6. Về báo chí, truyền thông: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước
về báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, xuất bản, in, phát hành; tăng
cường hoạt động thông tin đối ngoại. Phuy vai trò của báo chí, tuyên truyền
trong đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu, độc trên không gian mạng. Đẩy mạnh
công tác chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết
quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đưa chủ trương,
chính sách đi vào cuộc sống tạo đồng thuận và niềm tin xã hội.

3. Tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ

Thông tin và Truyền thông phát động

3.1. Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng, gắn phong trào

thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp
tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05/CT-TW ngày

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu

rộng, hiệu quả, thiết thực; là động lực phát triển góp phần tích cực vào việc hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ

thị số 73/CT-BTTTT ngày 25/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ
chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi đơn
vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

3.2. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực với hình

thức phong phú, nội dung cụ thể theo chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ X và các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây

dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025, “Cả nước chung tay vì người nghèo



4

- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực
hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu ha ̣ tầng đồng bộ, thực hành
tiết kiệm, chống la ̃ng phí”. Tiếp tục phát huy 10 chữ vàng truyền thống tốt đẹp
của ngành Thông tin và Truyền thông “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng

tạo, Nghĩa tình” và các phong trào thi đua đặc biệt khác của Ngành TT&TT và

của tỉnh phát động.

3.3. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên

tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực
hơn nữa cho phong trào thi đua, yêu nước và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị.

3.4. Xây dựng và triển khai các phong trào thi đua gắn với hoạt động đổi
mới, sáng tạo và kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành

tích xuất sắc trong các phong trào thi đua để khích lệ, động viên cán bộ công

chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám

chịu trách nhiệm; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân

điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động mới, các cách làm hay.

3.5. Tăng cường tổ chức, triển khai giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao
và các hoạt động an sinh xã hội nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn

kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.Với
phương châm đó, Cụm Thi đua số 2 phát huy truyền thống thi đua yêu nước,
tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất
vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành

xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2023./.

Nơi nhận:
- Bộ TTTT (Vụ TCCB);
- UBND các tỉnh Cụm TĐ số 2;
- Các Sở TTTT Cụm TĐ số 2;
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;

- Ban TĐKT tỉnh Lào Cai;

- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.

TM. CỤM THI ĐUA SỐ 2
CỤM TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC SỞ TTTT TỈNH LÀO CAI
Vũ Hùng Dũng
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