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THÔNG BÁO KẾT LUẬN 

Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2021 
triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2021 

 

Ngày 30/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị giao 

ban công tác tháng 9/2021 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2021. Tham 
dự Hội nghị có các đồng chí: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng 

chuyên môn, Giám đốc TTCNTT&TT. Đồng chí Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở chủ 
trì cuộc họp. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng chí Lê Bá Hùng 

kết luận: 

I. Về đánh giá kết quả công tác tháng 9 năm 2021. 

Tháng 9/2021, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp đã cơ bản hoàn 
thành nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận giao ban công tác tháng cũng như theo 

đăng ký kế hoạch của các phòng, đơn vị. Cơ bản thích ứng với điều kiện làm 
việc trong thời gian giãn cách xã hội theo quy định của thành phố Vinh, của tỉnh 
do dịch bệnh Covid-19. Một số đồng chí lãnh đạo phòng và chuyên viên có trách 

nhiệm, tận tụy triển khai tốt công việc trong điều kiện làm việc không bình 
thường. 

Tuy vậy, trong tháng 9/2021 vẫn còn hạn chế: một số đồng chí thích ứng 
chưa tốt với điều kiện làm việc giãn cách; việc tham mưu các nội dung sáp nhập 

phòng của Sở chưa hoàn thành theo yêu cầu; một số cán bộ công chức thực hiện 
công việc chuyên môn còn hạn chế; việc xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy chế 

làm việc của cơ quan còn hạn chế; việc phối hợp giữa các phòng, đơn vị chưa 
tốt. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021. 

Một số công việc trọng tâm: 

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19: tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ TT&TT và của tỉnh. Triển 

khai trong nội bộ cơ quan: đúng và nghiêm theo chỉ đạo; Xuất bản tài liệu tuyên 
truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp tập trung hoàn thiện các 

công việc chuyên môn: 

- Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện: Kế hoạch Thuê dịch vụ Công 

nghệ thông tin Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOC giai đoạn 2021-
2025; Xây dựng hệ thống thu thập, thẩm định và chia sẻ dữ liệu tỉnh Nghệ An; 
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Phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp trong cơ quan nhà 
nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025;  

- Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính về thẩm định dự toán kế hoạch thuê 
LGSP. Hoàn thiện tờ trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thuê sau khi có kết 

quả thẩm định dự toán. 

- Hoàn thiện, trình Sở Tài chính thẩm định giá, dự toán Hệ thống thu thập, 

chia sẻ dữ liệu sau khi có báo cáo thẩm định kỹ thuật của tổ thẩm định. 

- Tiếp tục thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT năm 2021 và tư vấn giám sát 

các gói thuê dịch vụ CNTT. 

- Dự án xây dựng hạ tầng Chuyển đổi số giai đoạn 1: Hoàn thiện phiếu 

khảo sát, thu thập dữ liệu phiếu khảo sát; trình Sở KHĐT thẩm định báo cáo 
nghiên cứu khả thi, trình tổ thẩm định nội dung kỹ thuật của báo cáo nghiên cứu 

khả thi. 

- Nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin: Hoàn thiện dự thảo đề 
cương và dự toán, trình thẩm định kỹ thuật. 

- Nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh: Tiếp tục đôn đốc 
thu thập phiếu, tổng hợp phiếu, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện đề cương 

và dự toán. 

3. Tổ chức các cuộc tập huấn và đào tạo năm 2021: chia nhỏ các lớp để 

đảm bảo tối đa công tác phòng chống dịch theo quy định hoặc đề xuất phương 
án thay thế việc tập huấn, đào tạo. 

4. Triển khai các báo cáo tiếp theo xây dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ 
tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

(Đồng chí Phan Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện). 

5.Triển khai các bước tiếp theo về đề tài khoa học  xây dựng mô hình thí 

điểm chuyển đổi số tại một số xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Đồng chí Phan 
Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện). 

6. Chú trọng tập trung các công việc chuyên môn; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

phục vụ cho công tác kiểm tra về cải cách hành chính năm 2021, niên độ từ 
01/01/2020 đến 30/8/2021 của Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tại cơ quan Sở Thông 

tin và Truyền thông. (Đồng chí Phan Nguyên Hào chịu trách nhiệm chỉ đạo 
chung, đồng chí Nguyễn Bá Hảo chỉ đạo công tác Đảng đối với nhiệm vụ CCHC 

để báo cáo với Đoàn kiểm tra). 

7. Hoàn thiện Bộ quy chế của Sở trước ngày 11/10/2021: theo hướng sát 

với Chính phủ điện tử, sát tình hình thực tiễn của Sở, theo chế độ chuyên viên 
chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Sở đối với công việc được giao; linh 

hoạt ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. (Đồng chí Võ Trọng Phú, Phó Bí thư Chi 
bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT chịu trách nhiệm chính chỉ đạo, phối hợp 

hoàn thiện Bộ Quy chế). 
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8. Kế toán rà soát lại nguồn kinh phí thực hiện nội dung công việc và thực 
hiện thanh quyết toán đúng thời gian quy định (các phòng chuyên môn phối 

hợp). 

9. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ: giao Chánh văn phòng tham mưu: 

công tác sáp nhập các phòng; phân công cán bộ phụ trách các phòng sau khi sáp 
nhập; Sắp xếp thu gọn lại các phó trưởng phòng; Điều chuyển một số cán bộ từ 

phòng này sang phòng khác; Phân công cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ 
Hành chính công của tỉnh.vv… theo Đề án và quyết định của UBND tỉnh về 

công tác này. 

10. Tổ chức theo hình thức phù hợp để thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt 

nam 20/10 (Giao đồng chí Nguyễn Bá Hảo chỉ đạo). 

11. Tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ: triển khai diễn tập theo Kế hoạch 

của tỉnh (khi BCĐ ban hành Kế hoạch diễn tập). 

12. Trung tâm CNTT&TT tham mưu dự thảo hướng dẫn của UBND tỉnh về 
quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống Giao ban trực tuyến liên thông 

đến cấp xã trên cơ sở quy chế đã ban hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 
8/10/2021. 

Trên đây là kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 9/2021, triển khai 
nhiệm vụ công tác tháng 10/2021. Yêu cầu các Phó giám đốc, trưởng, phó 

phòng, đơn vị chuyên môn, Ban giám đốc đơn vị sự nghiệp và toàn thể cán bộ 
thực hiện nghiêm túc./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng CM, VP Sở; 
- TT CNTT&TT; 
- Lưu VT, Cổng TTĐT Sở, TH. 

 TL.GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Bá Dương 
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