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Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025

Trong các ngày từ 24 - 26.10.2020, tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ 
đạo Đại hội có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội. Dự Đại hội có đồng chí Trần Đức 
Lương, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên 
Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn An, 
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ 
tịch Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ 
trưởng Bộ Công an. Cùng dự còn có các đồng 
chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí 
Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo 
các ban, bộ, ngành và các tổ chức chính trị - 
xã hội của Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, 
thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 339 đại biểu 
chính thức đại diện cho trên 69 nghìn đảng 
viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Hà Linh

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025
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Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội 
khóa XIX nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII diễn ra trong 
bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều 
thay đổi, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức 
tạp. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ tỉnh Hưng 
Yên đã kế thừa và phát huy truyền thống 
của quê hương văn hiến, cách mạng, đoàn 
kết, quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng, 
tích cực đổi mới sáng tạo, kiên trì vượt qua 
khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng trên các lĩnh vực: Công 
tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống 
chính trị gắn với học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, 
XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được 
triển khai đồng bộ, tập trung lãnh đạo và 
thu được nhiều kết quả. Kinh tế duy trì phát 
triển ổn định với chất lượng tăng trưởng 
được cải thiện, tiềm lực quy mô kinh tế 
tăng lên. Quy mô kinh tế năm 2020 theo 
giá trị hiện hành đạt 102 nghìn tỷ đồng, 
tăng 1,73 lần so với năm 2015; Bình quân 
giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế đạt 8,37%/năm; giá trị sản xuất 
nông nghiệp, thủy sản tăng 2,78%/năm; 
công nghiệp, xây dựng tăng 10,3%/năm; 
thương mại, dịch vụ tăng 6,84%/năm; kim 
ngạch xuất khẩu bình quân tăng 16,19%/
năm; GRDP bình quân đầu người đạt 79,57 
triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,8%; 
hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp 
xã, đạt nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh. 
Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; 
đối ngoại được tăng cường, cải cách tư 
pháp được đẩy mạnh, góp phần quan trọng 

để xã hội ổn định, giữ vững môi trường đầu 
tư phát triển kinh tế. Đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân được nâng lên. Công 
tác quản lý Nhà nước được tăng cường và 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhất là quản lý 
đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi, bảo 
đảm vệ sinh môi trường. 

Báo cáo Chính trị trình Đại hội xác 
định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 
– 2025 là: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; 
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc 
phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành 
tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp 
hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. 
Tiếp tục thực hiện các khâu đột phá Trung 
ương đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 
ba khâu đột phá; xác định 3 nhóm nhiệm 
vụ giải pháp về phát triển kinh tế, về quốc 
phòng an ninh, về tăng cường xây dựng 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 gồm 52 đồng chí. Tại phiên 
họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục được 
bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. 
Các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII; Trần 
Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy khóa XVIII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh; Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy 

(Xem tiếp trang 5)
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Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên 
lần thứ IX và đón Bằng công nhận tỉnh 

Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/11/2020, tại trung tâm 
Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, UBMTTQ Việt 

Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Thi 
đua yêu nước lần thứ IX và đón Bằng Công 
nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới năm 2020. Tham dự và 
chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tướng Tô 
Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ 
Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Cường 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
cùng hơn 200 đại biểu đại diện tập thể, cá 
nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các 
phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Đại hội đã biểu dương những kết quả 
đạt được của phong trào thi đua trong toàn 
tỉnh 5 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao 
Bằng công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên

Đỗ Thị Xòe
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kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỉnh Hưng Yên 
tiếp tục duy trì nhiều hoạt động có ý nghĩa 
trên các lĩnh vực như: "Cả nước chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động 
"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Xây 
dựng khu dân cư 3 không", "Mỗi ngày làm 
một việc tốt", "Thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo", "Dạy tốt học tốt", "Nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi"... 

Để các phong trào thi đua yêu nước đi 
vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi, tỉnh 
Hưng Yên thường xuyên biểu dương khen 
thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt 
thành tích tiêu biểu. Trong 5 năm qua, UBND 
tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua cho hơn 300 
tập thể; tặng Bằng khen cho hơn 2.600 tập 
thể và hơn 4.000 cá nhân; công nhận danh 
hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" cho hơn 40 
cá nhân, danh hiệu "Tập thể lao động xuất 
sắc" cho 630 tập thể; công nhận danh hiệu 
"Doanh nhân tiêu biểu" và Kỷ niệm chương 
Phố Hiến cho 50 cá nhân, tặng thưởng Cúp 
Phố Hiến cho 59 doanh nghiệp...

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX, 
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn 
Văn Phóng đã phát động phong trào thi 
đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, với 
chủ đề “ Đổi mới sáng tạo, phát triển toàn 
diện, nhanh và bền vững, thi đua thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội; phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh 
mạnh của toàn quốc”. 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân 
Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, phó 
Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới đã trao Bằng công nhận tỉnh 
Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo tỉnh 
Hưng Yên và nhiều tập thể, cá nhân ưu tú 
đã đón nhận Huân chương Lao động hạng 
Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Cờ thi đua, Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND 
tỉnh Hưng Yên.

Văn Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Phó 
Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ủy ban 
kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX gồm 11 đồng 
chí; bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh 
ủy. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Đoàn 
đại biểu tỉnh Hưng Yên gồm 20 đại biểu, 

trong đó 01 đại biểu đương nhiên, 19 đại 
biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống 
nhất, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành 
các nội dung chương trình đề ra và thành 
công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ...
(Tiếp theo trang 3)
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Hội nghị báo chí toàn quốc 
năm 2020

Văn Hưng

Từ ngày 28 đến ngày 30/10/2020, tại 
thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông 
tin và Truyền thông (TT&TT) tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra 
chuyên ngành TT&TT năm 2020. Tham 
dự Hội nghị có gần 300 đại biểu là lãnh 
đạo, cán bộ làm công tác thanh tra chuyên 
ngành của Sở TT&TT các tỉnh, thành phố 
trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
được nghe lãnh đạo các Cục, Vụ của 
Bộ TT&TT tuyên truyền, phổ biến 6 
chuyên đề gồm: Giới thiệu nghị định số 
119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động báo 

Ngày 31-12, tại Quảng Ninh, Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Bộ 
Thông tin và Truyền thông và Hội 

Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội 
nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác 
năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Theo báo cáo công tác báo chí năm 
2020, các cơ quan báo chí đã thực hiện 
nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định 
hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, 
bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính 
trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin 
của nhân dân đối với Đảng; thông tin kịp 
thời, trung thực, toàn diện đời sống chính 
trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc 
tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Nội 
dung thông tin trên báo chí phong phú, 
toàn diện, có tính phản biện xã hội cao 
đối với các vấn đề thuộc các lĩnh vực, đặc 
biệt là việc xây dựng, ban hành và thực 
thi các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
thực hiện "mục tiêu kép": Vừa quyết liệt 
phòng, chống dịch, vừa tập trung phục 
hồi và phát triển KT-XH.

Thực hiện Quy hoạch báo chí, năm 
2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo 
chí so với năm 2019. Tính đến nay, cả 
nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 
142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí 
điện tử độc lập. Cả nước có 72 cơ quan 
có giấy phép hoạt động phát thanh truyền 
hình, với tổng số 87 kênh phát thanh và 
193 kênh truyền hình. Công tác chỉ đạo, 
định hướng, quản lý thông tin trên báo 
chí; việc tổ chức cung cấp thông tin báo 
chí; các cuộc họp giao ban công tác chỉ 
đạo, quản lý hoạt động báo chí có nhiều 
đổi mới.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 
2020, Hội nghị cũng đề ra những nhiệm 
vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 

Mai Thanh

2021. Cụ thể: Đối với cơ quan chỉ đạo, 
quản lý báo chí: tiếp tục tăng cường chỉ 
đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong 
công việc tuyên truyền sự kiện chính trị 
quan trọng của đất nước; đổi mới công tác 
chỉ đạo tuyên truyền bảo vệ nền tảng, tư 
tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch; đảm bảo sự 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan 
và hệ thống báo chí để rà soát, đánh giá 
đầy đủ, toàn diện những vấn đề phát sinh, 
bất cập của quy định pháp luật, làm cơ sở 
để sửa đổi Luật Báo chí trong năm 2021; 
Chuyển mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra theo kế hoạch sang công tác giám sát, 
kiểm tra chuyên đề, tập trung giải quyết 
các vấn đề “nóng” của xã hội; Đẩy mạnh 
chuyển đổi số;… 

Nhân dịp này, có 30 cơ quan báo chí 
vinh dự được nhận bằng khen của Ban 
Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành 
tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, 
thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra 
chuyên ngành thông tin và 

truyền thông năm 2020
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chí, xuất bản; Ý nghĩa và một số điểm 
nổi bật liên quan đến xử lý vi phạm hành 
chính trong hoạt động báo chí trong Nghị 
định số 119/2020/NĐ-CP; Công tác thanh 
tra, kiểm tra bưu chính hiện nay và một 
số điểm mới trong Nghị định số 15/2020/
NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, công nghệ thông tin và giao dịch 
điện tử; Phổ biến, quán triệt Nghị định 
số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, xử lý, 
kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính; Hướng dẫn, giải đáp 
triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP; 
Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản 
ánh, kiến nghị trong lĩnh vực TT&TT. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian 
để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ 
kinh nghiệm trong thực tế triển khai công 
tác tại địa phương, thấy được những bất 
cập để kịp thời có kiến nghị với cấp trên 
để sửa đổi cho phù hợp.

Tuyên truyền, đẩy mạnh sử 
dụng chữ ký số trong các 

hoạt động của cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp, xã hội

Bùi Lâm

Ngày 5/11/2019, tại Đắk Lắk, Bộ 
TT&TT tổ chức Hội nghị “Tuyên 
truyền, đẩy mạnh sử dụng chữ ký 

số trong các hoạt động của cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp, xã hội năm 2020”. 

Triển khai hoạt động 
Cụm thành viên mạng lưới 

ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin số 3

Bùi Lâm

Ngày 19/11/2020, tại Nam Định, 
Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu 
sự cố số 3 (Cụm số 3) tổ chức hội 

nghị Triển khai hoạt động Cụm thành viên 
mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin 
số 3. Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin số 3 gồm Sở Thông tin và Truyền 
thông 9 tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, 
Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình.

Tại hội nghị, các thành viên tham dự 
đã trao đổi, thảo luận về tình hình an toàn 
thông tin, phương án khắc phục sự cố tại 
từng địa phương; vấn đề xây dựng quy chế 
hoạt động, phương thức phối hợp, hỗ trợ 
giữa các thành viên trong việc tổ chức ứng 
cứu sự cố xảy ra và đề xuất mô hình tổ chức, 
hoạt động của Cụm số 3 trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới 
thiệu các nội dung: quản lý nhà nước về 
chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký 
số; vai trò của chữ ký số và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số trong hoạt động Chính 
phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, văn bản điện tử cũng như các hoạt 
động của doanh nghiệp như: chứng từ 
điện tử, hóa đơn điện tử, ngân hàng điện 
tử, chứng khoán điện tử, thương mại điện 
tử, hợp đồng điện tử…Trong đó chữ ký 
số và dịch vụ chứng thực chữ ký số là hạ 
tầng pháp lý cho các hoạt động giao dịch 
điện tử.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao 
đổi, thảo luận về việc sử dụng chữ ký số, 
nêu những khó khăn, vướng mắc trong 
thực tiễn triển khai chứng thực chữ ký số.
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Hội nghị toàn quốc sơ kết 
7 năm thi hành Luật 

Xuất bản 2012
Lê Nhuấn

Ngày 25/11 tại Hà Nội, Bộ TT&TT 
tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ 
kết 7 năm thi hành Luật Xuất bản 

2012. 
Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và 

Phát hành (Bộ TT&TT): Qua 07 năm thực 
hiện Luật Xuất bản, công tác tuyên truyền, 
phổ biến Luật Xuất bản đã được các cơ 
quan từ Trung ương đến địa phương quan 
tâm, triển khai sâu rộng, góp phần quan 
trọng vào việc tổ chức thực hiện Luật Xuất 
bản. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật về hoạt động xuất bản và bản quyền 
tác giả trong hoạt động xuất bản được đẩy 
mạnh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp 
luật về hoạt động xuất bản, tạo hành lang 
pháp lý tương đối đầy đủ để các chủ thể, 
đơn vị, doanh nghiệp triển khai trong thực 
tiễn. Chất lượng công tác thanh tra, kiểm 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 
phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản 
được nâng lên, góp phần đấu tranh, ngăn 
chặn tình trạng in lậu, phát hành sách lậu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
thực hiện Luật Xuất bản, vẫn còn một số 
bất cập như: Việc hỗ trợ kinh phí đầu tư 
xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng 
dụng chuyển giao công nghệ-kỹ thuật tiên 
tiến cho nhà xuất bản, cơ sở in phục vụ 

Hội nghị trực tuyến 
trao đổi, giải đáp và 

cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực bưu chính

Xuân Thái

Ngày 01/12, Bộ TT&TT tổ chức Hội 
nghị trực tuyến với các Sở TT&TT 
để trao đổi, giải đáp và cung cấp 

thông tin trong lĩnh vực bưu chính.
Theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch 

vụ bưu chính công ích năm 2020 và kết quả 
điều tra sản lượng, giá cước bình quân đối 
với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ 

nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, 
thông tin đối ngoại…chưa được thực hiện 
hoặc thực hiện chưa hiệu quả; Một số cơ 
quan chủ quản chưa thực hiện tốt việc bảo 
đảm các điều kiện cho các nhà xuất bản 
trực thuộc theo quy định. Công tác thanh, 
kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có nơi còn 
chậm; chế tài xử lý chưa đủ mạnh, chưa có 
tác dụng răn đe, chưa sát thực tiễn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 
ý kiến tham luận của các nhà xuất bản, đơn 
vị phát hành và một số Sở Thông tin và 
Truyền thông về những hạn chế, bất cập 
trong việc thực hiện Luật Xuất bản năm 
2012, đồng thời đề xuất kiến nghị cần sớm 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất 
bản, trong đó tập trung vào một số vấn đề 
như: việc triển khai các chính sách đặc 
thù đối với ngành xuất bản; nâng cao chất 
lượng xuất bản phẩm của công tác quản lý 
liên kết xuất bản; việc mở rộng phát triển 
thị trường in, phát hành; đấu tranh phòng, 
chống in, phát hành sách lậu vi phạm bản 
quyền trong hoạt động xuất bản; vấn đề 
quản lý và phát triển xuất bản điện tử; vấn 
đề chuyển đổi số trong hoạt động xuất 
bản - in - phát hành, …
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công ích trong hoạt động phát hành báo 
chí; Kết quả khảo sát việc sử dụng dịch vụ 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua bưu chính công ích tại 
12 tỉnh/TP gồm: Cần Thơ, Hà Giang, Hà 
Nội, Hải Dương, Kon Tum, Ninh Bình, 
Lào Cai, Quảng Trị, TP. Hồ Chí Minh, 
Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long cho 
thấy: Số điểm phục vụ  trong một xã, tối 
thiểu 1 ĐPV/xã; Tỷ lệ đạt chuẩn: 100%; 
Bán kính phục vụ bình quân trên một điểm 
phục vụ (km): Tối đa 3 km - 2,9 km; Thời 
gian phục vụ tại bưu cục giao dịch trung 
tâm tỉnh, tối thiểu 8 giờ/ngày làm việc; 
Thời gian phục vụ tại các điểm phục vụ 
khác, tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc; Tình 
trạng bưu gửi 100% không rách, không 
mất, 79% người được khảo sát đánh giá là 
tốt và rất tốt với sự tận tình, chuyên nghiệp 
của cán bộ chuyên trách…

Cũng tại Hội nghị, Vụ Bưu chính Bộ 
TT&TT trao đổi một số nội dung như: Bảo 
đảm an toàn, an ninh bưu chính; Mã địa chỉ 
bưu chính; Quản lý Chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh; Tiếp nhận 
giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận 
thông báo hoạt động bưu chính do doanh 
nghiệp bưu chính nộp lại; Quản lý việc cung 
ứng dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương.

Tập huấn sử dụng phần 
mềm Giám sát nội dung 

thông tin mạng
Bùi Lâm

Ngày 12/11/2020, Sở TT&TT tổ 
chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng 
phần mềm Giám sát nội dung 

thông tin mạng cho cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc Sở TT&TT; cán bộ phòng 
Văn hóa - Thông tin của các huyện, thành 
phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

Hệ thống Giám sát nội dung thông tin 
mạng được Sở TT&TT triển khai thực 
hiện theo Kế hoạch số 149/KH-UBND 

ngày 27/12/2020 của UBND tỉnh về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 
2020 nhằm thực hiện đánh giá, theo dõi 
những thông tin, bài viết, dư luận xã hội 
về tỉnh Hưng Yên trên từng lĩnh vực. Tại 
buổi tập huấn, học viên được hướng dẫn sử 
dụng phần mềm giám sát nội dung thông 
tin mạng, phương pháp phân tích, đánh 
giá, phân loại mức độ nội dung thông tin 
được đăng tải trên các trang thông tin điện 
tử, mạng xã hội (Facebook, Youtube..) và 
các nền tảng ứng dụng khác.

Thông qua tập huấn giúp học viên nâng 
cao nhận thức về tác hại của thông tin xấu, 
độc hại trên môi trường mạng, đồng thời, 
thực hiện kỹ năng tổng hợp, thống kê các 
loại thông tin và làm chủ được Hệ thống 
Giám sát nội dung thông tin mạng, từ đó, 
thực hiện đánh giá, theo dõi những thông 
tin, bài viết, dư luận xã hội về tỉnh, giúp 
lãnh đạo có hướng điều chỉnh hợp lý trong 
công tác chỉ đạo, điều hành.

Ra mắt Chi Hội nhà báo 
Thông tin Truyền thông và 

Thường trú
Mai Thanh

Ngày 22/12/2020, tại Sở TT&TT, 
Chi Hội nhà báo Thông tin Truyền 
thông và Thường trú (TTTT&TT) 

tổ chức Hội nghị ra mắt, tổng kết hoạt 
động năm 2020 và triển khai hoạt động, 
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Tập huấn triển khai ISO 
điện tử

Hải Chiến

Ngày 31/10, Sở TT&TT, Sở 
KH&CN phối hợp với đơn vị 
tư vấn là Công ty TNHH Dịch 

vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt 
tổ chức triển khai xây dựng thí điểm Hệ 
thống ISO điện tử theo TCVN 9001:2015, 
và hướng dẫn đào tạo quy trình thực hiện 
đánh giá nội bộ tại Sở TT&TT.

Theo kế hoạch triển khai ISO điện tử 
năm 2020, Sở TT&TT là đơn vị duy nhất 
trong tỉnh được lựa chọn để triển khai thử 
nghiệm Hệ thống ISO điện tử theo TCVN 
9001:2015. Tại buổi tập huấn, chuyên gia 
tư vấn đã hướng dẫn cài đặt và sử dụng 
phần mềm để các thành viên trong cơ 
quan có thể áp dụng được ISO điện tử 
trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành 
chính cũng như xử lý công việc. Sử dụng 
ISO điện tử trong các cơ quan hành chính 
nhà nước được xem như 01 giải pháp tiết 
kiệm hiệu quả bởi nó mang lại nhiều lợi 
ích như: tin học hóa, dữ liệu hóa các quy 
trình giúp dễ dàng truy nhập, truy suất hồ 
sơ trên nền tảng điện tử; Tiết kiệm chi phí 
in hồ sơ tài liệu và lưu trữ hồ sơ tài liệu; 
Giúp lãnh đạo đơn vị quản lý công việc 
từ xa hiệu quả và cán bộ công chức kiểm 
soát công việc trên nền tảng điện tử. 

Theo kế hoạch triển khai ISO điện tử, 
Sở TT&TT sẽ ban hành quyết định danh 
mục tài liệu áp dụng Hệ thống Quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan; Tiếp 
tục phối hợp với Sở KH&CN và đơn vị 
tư vấn để chạy thử nghiệm và hoàn thiện 
các tính năng của phần mềm ISO điện tử 
làm cơ sở để triển khai trên diện rộng cho 
các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh trong 
năm 2021.

chương trình công tác năm 2021.
Chi Hội nhà báo TTTT&TT được 

thành lập theo Quyết định số 75/QĐ-HNB 
ngày 25/9/2020 của Hội nhà báo tỉnh 
Hưng Yên. Chi hội gồm 06 hội viên của 
các cơ quan: Sở TT&TT; Cơ quan thường 
trú TTXVN tại Hưng Yên; Phóng viên 
thường trú Báo Nhân dân. Chi hội Nhà 
báo TTTT&TT là tổ chức chính trị - xã 
hội - nghề nghiệp của những người làm 
công tác quản lý báo chí và hoạt động báo 
chí, tuyên truyền tại Sở TT&TT và các cơ 
quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên.

Năm 2020, mặc dù Chi hội mới thành 
lập, hội viên ít lại không công tác trong 
cùng một cơ quan với hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ khác nhau nhưng Chi hội 
đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh 
đạo Sở TT&TT trong việc chỉ đạo, quản 
lý hoạt động báo chí, hoạt động nghiệp vụ 
báo chí, góp phần xây dựng và giám sát 
việc thực hiện đường lối, chủ trương của 
Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về thông tin, báo chí. Cùng với đó, công 
tác tuyên truyền của Sở TT&TT và các cơ 
quan báo chí thường trú đã quảng bá hình 
ảnh và những tiềm năng, thế mạnh, các 
giá trị văn hóa...của tỉnh Hưng Yên đến 
người dân trong nước và quốc tế góp phần 
thu hút đầu tư, thúc đẩy, tăng cường hợp 
tác trên nhiều lĩnh vực và thực hiện mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021, Chi hội tiếp tục thực hiện 
tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Sở 
Thông tin và Truyền thông trong việc chỉ 
đạo, quản lý hoạt động báo chí, hoạt động 
nghiệp vụ báo chí; đồng thời tổ chức triển 
khai thực hiện các chương trình công tác 
và tham gia các hoạt động tập huấn, bồi 
dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ báo 
chí... do Hội nhà báo tỉnh tổ chức; phấn 
đấu có từ 1-2 cá nhân được kết nạp hội 
viên Hội nhà báo Việt Nam và có tác 
phẩm báo chí đạt giải...
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Đa dạng các hoạt động 
tuyên truyền về biển đảo

Bùi Thị Lương
Phó Giám đốc Sở TT&TT

Là địa phương không có biển, đảo, không có đường biên giới, nhưng trong những 
năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt 
động thiết thực nhằm hướng về biển, đảo quê hương. Một trong những hoạt động thiết 
thực đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, góp phần nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, 
góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững chủ quyền 
biên giới quốc gia.

Những năm qua, công tác tuyên truyền 
về biển, đảo đã được các cấp, các ngành 
trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, 
qua đó nhận thức của đông đảo nhân dân về 
biển, đảo được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên có 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng 
các cơ quan báo chí tỉnh, ban tuyên giáo, 
tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc, đội ngũ 

báo cáo viên chủ động tuyên truyền, góp 
phần nâng cao nhận thức của đông đảo 
nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo 
Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Nội dung thông tin, tuyên 
truyền tập trung vào phổ biến đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, các văn bản của Trung 
ương, của tỉnh liên quan đến biển, đảo Việt 

Tỉnh Hưng Yên tham dự hội thi tuyên truyền về biển, đảo
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Nam, đặc biệt là công tác triển khai Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII về 
“Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045”. Đa dạng hóa nội dung thông 
tin tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm tình 
hình của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên và người lao động trong việc sử 
dụng Internet, mạng xã hội nhằm thông tin, 
tuyên truyền sâu rộng, chính xác về biển, 
đảo Việt Nam.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thời gian 
qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích 
cực tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. 
Nhằm giúp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng 
đường lối chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, căn cứ các hướng 
dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Sở đã xây 
dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/1/2018 
về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-
TTg về tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền của 
Việt Nam ở biển Đông; Kế hoạch số 131/
KH-UBND ngày 04/12/2018 về triển khai 
thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về đề án tuyên truyền 
bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững 
biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020. 
Cùng với đó, công tác tuyên truyền về biển, 
đảo cũng được các cơ quan, các tổ chức 
đoàn thể trong tỉnh tích cực tổ chức thông 
qua các hoạt động thiết thực, cụ thể như: 
Năm 2017, tỉnh Hưng Yên phối hợp với 
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển 
lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam 
– Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, 
triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt người 
đến thăm quan, góp phần nâng cao nhận 
thức về biển, đảo cho nhân dân cũng như 
khẳng định về chủ quyền của Việt Nam đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Hàng năm triển lãm này cũng đã được tổ 
chức lưu động tại một số địa phương trong 
tỉnh. Trong các năm 2018, 2019, Tỉnh đoàn 

Hưng Yên phối hợp với Bảo tàng tuổi trẻ 
Việt Nam, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo 
quê hương tổ chức triển lãm ảnh “Sức sống 
Trường Sa – Sắc màu tình nguyện” và triển 
lãm ảnh “Nơi đầu sóng” nhằm giới thiệu 
các hình ảnh, tư liệu sống động phản ánh 
cuộc sống của chiến sĩ và người dân trên 
quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. 

Các chương trình, các cuộc thi tuyên 
truyền về biển, đảo cũng được các cơ 
quan, đơn vị trong tỉnh tham gia rất tích 
cực. Có thể kể đến cuộc thi “Viết thư gửi 
chiến sĩ Trường Sa”, “Hành trình tuổi trẻ 
vì biển, đảo quê hương”, sáng tác các ấn 
phẩm lưu niệm tuyên truyền về biển, đảo 
quê hương với chủ đề “Trường Sa xanh”, 
“Biển đảo Việt Nam”, “Em yêu biển đảo 
quê hương”… đã được tỉnh triển khai rất 
hiệu quả với hàng chục nghìn lượt bài thi 
tìm hiểu, hàng trăm sản phẩm của cán bộ, 
đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân 
tham gia, góp phần giáo dục tinh thần yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức 
bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của mỗi 
người dân. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã 
tham gia hội thi tuyên truyền về chủ quyền 
và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 
do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 
tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả, các tiết mục 
tham gia tại hội thi được Ban tổ chức đánh 
giá cao và đông đảo người dân nhiệt tình 
tham gia. Năm 2019 tỉnh tham gia trình 
diễn hát ca trù, hát văn với chủ đề “Kết nối 
di sản – văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại 
liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi 
vật thể tổ chức tại Khánh Hòa. Trong các 
năm 2019, 2020, Tỉnh đoàn Hưng Yên đều 
tổ chức phát động chương trình “Xuân biên 
giới – Tết hải đảo” với nhiều hoạt động ý 
nghĩa như tặng lá cờ Tổ quốc và tặng nhiều 
suất quà gửi đến cán bộ, chiến sỹ và thân 
nhân cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ 
trên biển, đảo nhân dịp Tết Nguyên đán.

(Xem tiếp trang 20) 
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Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 
năm 2020

Hải Chiến

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự 
kiện quan trọng của đất nước, của 
tỉnh, là năm có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng, quyết định việc hoàn thành các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2016-2020, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện 
kế hoạch 5 năm (2021-2025). Với vai trò 
là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh 
quản lý nhà nước về lĩnh vực TT&TT, Sở 
TT&TT đã triển khai hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao 
trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
công tác năm 2020.

Trong năm 2020, Sở đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, 
kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị của 
địa phương như: Kế hoạch triển khai thực 
hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển hạ 
tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn. 
Tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị 
định số 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết 
nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà 
nước ... Ngoài ra theo chức năng nhiệm vụ, 
Sở cũng ban hành nhiều văn bản về việc 
tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin trên môi trường mạng; tăng 
cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban hành các 
văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành 
phố chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền 
tại địa phương...

Trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh 

vực BC-VT: Sở chỉ đạo các doanh nghiệp 
cải tạo, chỉnh trang cáp treo dây thuê bao 
trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp 
tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; rà soát, 
lập danh sách các trường phổ thông, đại 
học trên địa bàn tỉnh chưa triển khai giải 
pháp đào tạo trực tuyến để cung cấp miễn 
phí giải pháp, tài khoản cho các trường hỗ 
trợ việc dạy và học trực tuyến; Thực hiện 
cam kết miễn phí cước data di động cho 
học sinh, giáo viên và phụ huynh khi thực 
hiện các giải pháp đào tạo trực tuyến do 
Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT công bố trong 
giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các 
doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm 
bảo thông tin liên lạc cho các cơ sở cách ly 
tập trung gồm các điểm phát wifi, hệ thống 
camera giám sát, truyền hình trực tuyến … 

Trong lĩnh vực CNTT: Sở đã phối hợp 
với đơn vị tư vấn khảo sát hạ tầng ứng 
dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, 
ngành và UBND cấp huyện phục vụ “Xây 
dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 
Hưng Yên phiên bản 2.0”. Phối hợp với 
các đơn vị triển khai tích hợp thanh toán 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng 
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://
dichvucong.hungyen.gov.vn) được kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với hệ thống phần mềm Một 
cửa điện tử dùng chung của tỉnh. Hiện đã 
công bố 1559 thủ tục hành chính thuộc 
quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. Trên cổng Dịch vụ công 
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của tỉnh đã cung cấp 534 
dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 318 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 
4. Phần mềm Một cửa 
điện tử dùng chung của 
tỉnh đã được triển khai, 
đưa vào sử dụng từ cấp 
tỉnh đến cấp xã. Đến nay 
phần mềm Một cửa điện 
tử dùng chung của tỉnh đã 
được kết nối liên thông 
đến Cổng dịch vụ công 
của tỉnh, 100% hồ sơ thủ 
tục hành chính của công 
dân, doanh nghiệp được 
thực hiện thông qua hệ 
thống thông tin Một cửa 
điện tử của tỉnh. Phần mềm quản lý văn bản 
và điều hành dùng chung được xây dựng 
và đưa vào sử dụng tại các cơ quan hành 
chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, 
đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử 
trong nội bộ các cơ quan nhà nước của tỉnh 
thông qua trục liên thông văn bản nội bộ 
tỉnh. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký 
số trên môi trường mạng giữa các cơ quan 
nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được thực 
hiện; tỷ lệ văn bản gửi, nhận hoàn toàn trên 
phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 
trong nội bộ tỉnh đạt trên 98%. 100% các 
cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh 
đến cấp xã đã được cấp chữ ký số chuyên 
dùng của Ban cơ yếu Chính phủ quản lý. 

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện 
tốt tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm 
các quy định của pháp luật về hoạt động 
báo chí, thực hiện đúng định hướng tuyên 
truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản 
lý nhà nước, tích cực tuyên truyền về các 
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước. Trong năm 2020, Sở đã theo dõi và 
tổng hợp trên 800 tin, bài từ báo chí, trang 
TTĐT, mạng xã hội phản ánh về tỉnh Hưng 
Yên trên mọi lĩnh vực gửi lãnh đạo tỉnh để 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Qua 
công tác tổng hợp thông tin báo chí của Sở, 
từ đầu năm đến nay lãnh đạo tỉnh đã ban 
hành 40 văn bản chỉ đạo xử lý các trường 
hợp được báo chí phản ánh. Cập nhật hơn 
1000 tin, bài lên Cổng TTĐT của Sở và 
Trang TTĐT đối ngoại Hưng Yên. Phối hợp 
với Công ty Tem bưu chính (Tổng công ty 
bưu điện Việt Nam) thực hiện truyền thông, 
quảng bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên trên tem 
bưu chính. Phối hợp với đơn vị truyền 
thông sản xuất 3 chương trình phát thanh, 
2 chương trình truyền hình giới thiệu về 
tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc 
của tỉnh phát sóng, quảng bá ra nước ngoài 
trên các kênh phát thanh, truyền hình đối 
ngoại VTV4, VOV5. Phối hợp với cơ quan 
đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng 

Cán bộ Sở TT&TT sử dụng phần mềm quản lý văn bản và 
điều hành để xử lý công việc

(Xem tiếp trang23))
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Tăng cường công tác thanh tra, 
xử lý thông tin trên mạng

Văn Hưng

Những năm gần đây, sự phát triển 
mạnh mẽ của internet, mạng xã 
hội đã mang đến cho người đọc 

lượng thông tin khổng lồ, làm phong phú 
thêm kho kiến thức của nhân loại, cho 
phép tìm kiếm thông tin dễ dàng; tìm 
kiếm việc làm, quảng cáo, kinh doanh và 
giải trí… Tuy nhiên, lợi dụng sự phát triển 
của internet, một số tổ chức, cá nhân đã 
sử dụng thông tin không đúng sự thật dẫn 
đến nhiều hệ lụy nguy hiểm, như vấn nạn 
tin giả, tin có nội dung thiếu lành mạnh, 
kích động bạo lực, lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản, chống phá công cuộc xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc của đất nước ta. Điều này 
đã đặt ra yêu cầu bức thiết trong công tác 
quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp 
tung tin sai sự thật trên mạng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
có Báo Hưng Yên điện tử, trang TTĐT 
của Đài PTTH tỉnh, 1 trang thông tin điện 
tử đối ngoại Hưng Yên. Ngoài ra, còn có 
Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của UBND 
tỉnh (hungyen.gov.vn) và 36 Cổng TTĐT 
thành viên của các cơ quan, đơn vị chuyên 
môn trực thuộc UBND tỉnh và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện cùng hàng trăm trang 
TTĐT của các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Bên 
cạnh đó, còn có nhiều tài khoản mạng xã 
hội của các tổ chức, cá nhân. Các tài khoản 
mạng xã hội chủ yếu là mạng Facebook, 

Zalo, YouTube... Nhìn chung, các tài khoản 
mạng xã hội hoạt động khá lành mạnh, khai 
thác lợi thế thông tin. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 
một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã 
hội, đăng tải thông tin không đúng sự thật, 
thông tin xuyên tạc, chống phá chế độ, xúc 
phạm cá nhân và tổ chức..., gây ảnh hưởng 
đến uy tín của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Trước tình hình trên, nhằm tăng cường 
quản lý nội dung thông tin trên mạng, đấu 
tranh ngăn chặn các thông tin sai sự thật, 
vi phạm pháp luật, Sở Thông tin và Truyền 
thông đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong tỉnh tham mưu UBND 
tỉnh ban hành nhiều văn bản trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông, trong đó có nội 
dung về thông tin trên mạng. Cụ thể, tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
04/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 về 
việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, 
chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên; ban hành danh sách người 
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 
chí. Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền 
thông đã chủ động xây dựng kế hoạch và 
tiến hành thanh tra, kiểm tra trong đó có 
nội dung về thông tin trên mạng, qua đó 
chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất 
cập, thiếu sót trong công tác quản lý thông 
tin trên mạng. Cụ thể, từ năm 2014-2018, 
Sở tổ chức 03 cuộc thanh tra đột xuất việc 
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chấp hành quy định của pháp luật về quản 
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng đối với 03 cá nhân, lập 
biên bản xử phạt vi phạm hành chính 25 
triệu đồng, đồng thời tịch thu tên miền, gửi 
Quyết định xử phạt đến Trung tâm Internet 
Việt Nam để phối hợp thu hồi; năm 2017, 
Sở tổ chức kiểm tra hoạt động Trang thông 
tin điện tử tại 23 cơ quan, đơn vị. Năm 
2020, Sở Thông tin và Truyền thông chủ 
trì, phối hợp với Công an tỉnh thanh tra và 
xử phạt vi phạm hành chính 01 cá nhân là 
chủ sở hữu Group Facebook “Tin tức Hưng 
Yên 24h - Cập Nhật Tin tức nhanh nhất về 
Hưng Yên” với số tiền 7.500.000 đồng về 
hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin 
của tổ chức, cá nhân khác mà không được 
sự đồng ý theo quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, do diễn biến 
phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, 
nhiều cá nhân đã đưa những thông tin sai sự 

thật, giật gân, câu like trên các trang mạng 
xã hội gây hoang mang dư luận. Trước tình 
hình trên, nhằm ngăn chặn những tác động 
xấu của thông tin trên mạng, Công an tỉnh 
đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông nắm tình hình trên không 
gian mạng, xác minh, xử lý đối với các 
trường hợp đăng tải nội dung không đúng 
sự thật gây hoang mang dư luận; làm việc 
với 18 trường hợp, lập biên bản, ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 
trường hợp, tổng số tiền phạt là 87.500.000 
đồng, lập biên bản nhắc nhở đối với 07 
trường hợp, có công văn đề nghị cơ quan 
quản lý cán bộ có hình thức kiểm điểm, 
nhắc nhở đối với 01 trường hợp. Ngoài 
ra, nhằm hỗ trợ cho công tác xác minh rõ 
danh tính đối tượng thực hiện hành vi phát 
tán thông tin sai sự thật trên mạng, Sở ban 
hành văn bản đề nghị Cục An toàn thông 
tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) hỗ trợ 

Xử lý cá nhân vi phạm về hoạt động Thông tin điện tử
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truy tìm đối tượng đăng thông tin giả mạo 
trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, để nắm bắt, 
theo dõi thông tin các trang thông tin điện 
tử trên địa bàn tỉnh, Sở cũng đã phối hợp 
với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 
để thống kê, rà soát các trang thông tin 
điện tử do tổ chức, cá nhân có địa chỉ tại 
Hưng Yên đứng tên đăng ký tên miền hoặc 
tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền có liên 
quan đến Hưng Yên…

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm 
tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
nói chung và công tác thanh tra, xử lý vi 
phạm về đăng tải thông tin sai sự thật trên 
mạng nói riêng đã phát huy những kết 
quả tích cực, góp phần đưa hoạt động của 
ngành thông tin và truyền thông đi vào nề 
nếp, nâng cao nhận thức của người dân 
trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin trên 
mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này 
vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế 
như: tính chủ động trong việc giám sát, 
phát hiện sai phạm trong hoạt động báo chí, 
thông tin trên mạng còn hạn chế; công tác 
thanh tra mới chỉ phát hiện, xử lý những 
trường hợp phát tán thông tin sai sự thật, 
chưa phát hiện được đối tượng đầu tiên 
đăng tải thông tin. Nguyên nhân là do tính 
chất phức tạp trên môi trường mạng, thông 
tin cá nhân trên mạng xã hội là thông tin 
ảo. Do vậy rất khó phát hiện đối tượng tung 
tin sai sự thật. Trong một số trường hợp, 
mặc dù đã phát hiện ra tài khoản mạng xã 
hội đăng tải thông tin sai sự thật nhưng việc 
truy tìm danh tính thật sự của chủ tài khoản 
mạng xã hội cũng gặp nhiều khó khăn. 
Ngoài ra, một số trang thông tin điện tử 

tổng hợp có tên miền quốc tế, nội dung viết 
về tỉnh Hưng Yên hầu hết có máy chủ, tên 
miền đăng ký tại nước ngoài, ẩn giấu thông 
tin chủ thể, đồng thời chủ thể cũng không 
khai báo tên miền tại địa chỉ https://www.
thongbaotenmien.vn/ của Bộ Thông tin 
và Truyền thông. Bên cạnh đó, người dân 
chưa thực sự tạo cho mình “sức đề kháng” 
đối với những thông tin chưa được kiểm 
chứng trên mạng cùng với thói quen chia sẻ 
thông tin không cẩn trọng đã khiến cho một 
số cá nhân vô tình tiếp tay cho việc phát tán 
thông tin sai sự thật trên mạng. Điều này 
đã gây khó khăn rất lớn cho công tác thanh 
tra, xử lý các đối tượng tung tin giả mạo 
trên môi trường mạng.

Thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả 
trong công tác đấu trang, phòng chống việc 
phát tán thông tin sai sự thật trên mạng, 
Sở TT&TT đẩy mạnh công tác thông tin 
tuyên truyền về thông tin trên mạng, nhất là 
tác hại của thông tin sai sự thật trên mạng, 
các quy định của pháp về sử dụng thông 
tin trên mạng. Bên cạnh đó, Sở phối hợp 
với Công an tỉnh, các cơ quan, địa phương 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử 
lý, giám sát các trang thông tin điện tử, tài 
khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh theo dõi, kiểm 
tra, xử lý thông tin sai sự thật trên không 
gian mạng; thường xuyên trao đổi, liên lạc 
với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin 
và Truyền thông nhằm tăng cường sự hỗ 
trợ, hướng dẫn về mặt chuyên môn trong 
việc theo dõi, kiểm tra, xử lý thông tin xấu, 
độc, sai sự thật trên mạng internet.



H
O

Ạ
T
 Đ

Ộ
N

G
 T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
À

 T
R

U
Y

ỀN
 T

H
Ô

N
G

 

Đặc san Thông tin và Truyền thông18

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

Xuân Thái

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 161 
đài truyền thanh cơ sở do UBND 
các xã, phường, thị trấn quản lý và 

hoạt động chủ yếu theo hai phương thức 
là truyền thanh hữu tuyến (truyền thanh 
có dây) và truyền thanh vô tuyến (truyền 
thanh không dây FM). Trong đó có 62 đài 
truyền thanh có dây, chiếm 39%; 99 đài 
truyền thanh không dây FM, chiếm 61%. 
Tuy nhiên, hệ thống truyền thanh cơ sở 
hiện bộc lộ nhiều hạn chế như: Truyền 
thanh có dây là công nghệ được áp dụng 
từ rất lâu, với ưu điểm là sử dụng và 
hoạt động được ở tất cả các địa bàn, kể 

cả nơi không có điện lưới. Nhược điểm 
là hoạt động khá phức tạp, phải sử dụng 
dây kéo đến tận các cụm loa, luôn chịu sự 
tác động, ảnh hưởng của thời tiết (mưa, 
bão…), chi phí sửa chữa, bảo hành nhiều, 
độ an toàn hạn chế, chất lượng âm thanh 
kém và không đồng đều trên toàn tuyến, 
không quản lý tập trung được nội dung 
cũng như chất lượng phát thanh. Đối với 
hệ thống truyền thanh không dây FM có 
nhiều ưu điểm hơn so với truyền thanh có 
dây, thuận tiện khi sử dụng, ít gây sự cố 
hỏng, chi phí bảo hành ít, dễ dàng thay đổi 
vị trí lắp đặt cụm loa, chi phí đầu tư thấp 

HƯỚNG ĐI MỚI CỦA 
ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Minh họa bài viết
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hơn so với truyền thanh  hữu tuyến, chất 
lượng âm thanh tốt và ổn định. Hệ thống 
truyền thanh không dây gọn, nhẹ, thao tác 
đơn giản, dễ sử dụng, đem lại hiệu quả 
thu, phát cao. Tuy nhiên, nhược điểm là 
bắt buộc các vị trí đặt cụm loa phải có điện 
lưới, dễ bị nhiễu, mất sóng, mất liên lạc do 
ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. Nhiều 
đài FM gây can nhiễu lẫn nhau và ảnh 
hưởng tới các dải tần khác khi bị phát xạ 
ngoài băng,…Cũng như truyền thanh có 
dây, truyền thanh FM không quản lý tập 
trung nội dung và chất lượng phát thanh.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ 
phát triển như hiện nay, thời gian qua, một 
số doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn 
thông (CNTT-VT) trong nước đã nghiên 
cứu, sản xuất ra thiết bị truyền thanh thế 
hệ mới, sử dụng phương thức truyền dẫn 
dữ liệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, 
Internet. Công nghệ hiện đại hơn, thiết 
bị tiên tiến hơn, giảm thiểu rất nhiều khó 
khăn, hạn chế trong việc thông tin tuyên 
truyền ở cơ sở khi sử dụng công nghệ 
truyền thanh cũ. Vì vậy, ngày 20/01/2020, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao 
hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 
ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là 
xây dựng hệ thống truyền thanh công nghệ 
mới, sử dụng hạ tầng viễn thông, Internet. 
Đây là đài truyền thanh cơ sở sử dụng 
phương thức truyền dẫn, phát sóng bằng 
hạ tầng viễn thông, Internet, với nhiều ưu 
điểm như: về mặt kỹ thuật, công nghệ của 
đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT là 
không cần có máy phát sóng; quản lý, vận 
hành tập trung thông qua website quản trị 
đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và 
nhân lực; có khả năng lựa chọn, giám sát 
và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền 
thanh từ xa; quản lý thiết bị đầu cuối qua 
ứng dụng trên bản đồ, giúp phát hiện thiết 

bị hỏng (không cần nhân lực thường xuyên 
đến tận nơi để kiểm tra); có khả năng cho 
phép nhiều hệ thống khác dùng chung hệ 
thống truyền thanh cơ sở thông qua việc 
phân quyền, phân cấp bằng phần mềm 
quản trị. Khi triển khai nhân rộng có thể 
tích hợp để các cơ quan, đơn vị cùng khai 
thác hạ tầng như: Cơ quan phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phát thông 
báo về cảnh báo thiên tai; Cơ quan văn hóa 
du lịch khai thác để phát bản tin thông tin 
du lịch ở các khu vực có nhiều du khách; 
Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 
thông tin về tình hình cháy, nổ và các biện 
pháp phòng ngừa được thông báo đến cụm 
thu truyền thanh ở khu vực có cháy để sơ 
tán người, tài sản, tạo thuận lợi cho việc 
chữa cháy. Hiệu quả về mặt kinh tế, kinh 
phí đầu tư thiết bị cho một đài truyền thanh 
cơ sở ứng dụng CNTT-VT thấp hơn đầu 
tư một đài truyền thanh cơ sở có dây hoặc 
không dây FM. Hệ thống truyền thanh cơ 
sở ứng dụng CNTT-VT rất phù hợp với địa 
bàn, khu dân cư không thể đầu tư hệ thống 
truyền thanh có dây hoặc địa bàn vùng sâu, 
vùng xa không bắt được sóng FM.

Có thể thấy, việc xây dựng hệ thống 
thông tin truyền thanh cơ sở ứng dụng 
CNTT-VT được xem là giải pháp nâng cao 
hiệu quả hoạt động của loại hình này trong 
xu thế mới. Vì vậy, trong năm 2019 Sở 
Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với 
Mobifone Hưng Yên và UBND thị xã Mỹ 
Hào triển khai thực hiện thí điểm “giải pháp 
truyền thông thông tin cơ sở thế hệ mới” với 
việc xây dựng thí điểm một đài truyền thanh 
cơ sở ứng dụng CNTT-VT với 10 bộ thiết 
bị Mira bao gồm 10 bộ thu phát tín hiệu và 
10 cụm loa không dây được lắp đặt tại các 
điểm phát loa tại xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. 
Sau một năm triển khai thí điểm giải pháp 
truyền thông thông tin cơ sở thế hệ mới, có 
thể thấy đây là một giải pháp ứng dụng công 
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nghệ thông tin, viễn thông hiện đại dựa trên 
mạng truyền dẫn 3G, 4G đáp ứng thông tin 
cơ sở và phù hợp với các yêu cầu trong thời 
đại mới, giải pháp nghiên cứu, làm chủ hoàn 
toàn công nghệ do đó đảm bảo giảm thiểu 
các chi phí việc lắp đặt và vận hành thấp hơn 
so với hệ thống truyền thanh truyền thống, 
thiết bị nhỏ gọn, tiết kiệm về thời gian, nhân 
lực dễ vận hành khai thác…Tuy nhiên, hệ 
thống thiết bị đều được lắp đặt ngoài trời do 
đó vẫn còn bất cập như: chưa có hệ thống 
chống sét cho thiết bị nên dễ bị sét đánh gây 
hư hỏng thiết bị, ngoài ra do thiết bị sử dụng 
sóng 3G, 4G nên khi xẩy ra thiên tai mất 
sóng di động hoặc không có nguồn điện cấp 
cho thiết bị sẽ không hoạt động được.

Nhằm triển khai Quyết định số 135/
QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động 
thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 
nghệ thông tin thay thế dần hệ thống loa 
truyền thanh có dây và loa truyền thanh 
không dây để từng bước chuyển sang hệ 
thống loa truyền thanh sử dụng công nghệ 
mới trong thời gian tới, Sở Thông tin 
Truyền thông sẽ phối hợp vớ các cơ quan, 
đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống 
đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn 
và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định 135/
QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Đa dạng các hoạt động...
(Tiếp theo trang 12))

Công tác tuyên truyền về biển, đảo 
trong những năm qua đã huy động sự 
vào cuộc tích cực của các lực lượng, các 
cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trong đó các 
cơ quan báo chí đóng vai trò là lực lượng 
chủ chốt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. 
Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở 
đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh và các hoạt động của địa phương đã 
tích cực tuyên truyền, chuyển tải kịp thời 
các quan điểm của Đảng và Nhà nước về 
vấn đề chủ quyền biển, đảo, về vị trí, vai 
trò, tiềm năng phát triển kinh tế biển đến 
cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, 
nhằm nâng cao nhận thức của người dân về 
biển, đảo Việt Nam cũng như ý thức, trách 
nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc. Trang thông tin điện 
tử đối ngoại Hưng Yên đã đăng tải nhiều 
tin, bài, ảnh về biển, đảo Việt Nam trong 
chuyên mục “biên giới – biển đảo”. Cùng 
với đó, cổng thông tin điện tử của các sở, 

ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và các 
địa phương trong tỉnh cũng tích cực đăng 
nhiều tin, bài tuyên truyền về biển, đảo…

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, 
các ngành, địa phương, nhất là công tác 
thông tin tuyên truyền về biển, đảo được 
quan tâm, đẩy mạnh đã góp phần bồi 
dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý thức 
bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc, tăng cường niềm tin của cán bộ, 
đảng viên và quần chúng nhân dân vào chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Thời 
gian tới, để công tác thông tin tuyên truyền 
về biển, đảo được thiết thực, hiệu quả, phù 
hợp với điều kiện ở địa phương đòi hỏi 
các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới, đa 
dạng các hình thức thông tin tuyên truyền 
về biển, đảo, gắn công tác tuyên truyền với 
vận động nhân dân thực hiện tốt các phong 
trào thi đua yêu nước ở cơ sở, phục vụ mục 
tiêu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, 
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
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Viettel Hưng Yên được thành lập từ 
cuối năm 2004 với chức năng vừa 
bảo đảm xây dựng hạ tầng mạng 

lưới cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn 
thông-công nghệ thông tin phục vụ phát 
triển kinh tế-văn hóa-xã hội, vừa bảo đảm 
nhiệm vụ thông tin quân sự. 

Trong những năm qua, Viettel Hưng 
Yên đã thiết lập mạng lưới hạ tầng viễn 
thông, công nghệ thông tin hiện đại với hơn 
400 trạm phát sóng di động, hạ tầng cáp 
quang cung cấp dịch vụ Internet băng rộng, 
truyền hình đến 100% các xã phường trên 
địa bàn tỉnh. Doanh thu của Viettel Hưng 
Yên đạt trên 1000 tỷ đồng/năm. Hiện nay, 
Viettel Hưng Yên đang thực hiện chiến 

lược của tập đoàn trong tiên phong kiến tạo 
xã hội số, tập trung vào lĩnh vực phát triển 
hạ tầng số, thanh toán số, nội dung số, an 
ninh mạng, phát triển các giải pháp nhằm 
xây dựng y tế thông minh, giáo dục thông 
minh, giao thông thông minh, đô thị thông 
minh và chính phủ điện tử.

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn 
"Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã 
hội", trong những năm qua, phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn” thực hiện các hoạt động xã hội từ 
thiện luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Viettel Hưng Yên quan tâm và triển khai 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bằng sự 
ủng hộ của đơn vị, Viettel Hưng Yên đã 

Viettel Hưng Yên:
Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 
gắn liền với trách nhiệm xã hội

Thiếu tá Ngô Văn Tuyến
Giám đốc Viettel Hưng Yên

Thiếu tá 
Ngô Văn 
Tuyến - 

Giám đốc 
Viettel Hưng 
Yên trao tặng 

"Ngôi nhà 
100 đồng" 

cho gia đình 
ông 

Lê Nguyên 
Long tại TP. 
Hưng Yên



H
O

Ạ
T
 Đ

Ộ
N

G
 T

H
Ô

N
G

 T
IN

 V
À

 T
R

U
Y

ỀN
 T

H
Ô

N
G

 

Đặc san Thông tin và Truyền thông22

góp phần chung tay làm vơi đi phần nào 
khó khăn, giúp các gia đình vươn lên trong 
cuộc sống, giúp trẻ em nghèo hiếu học có 
thêm điều kiện và hiện thực hóa ước mơ 
được cắp sách đến trường và trẻ em mắc 
bệnh tim bẩm sinh tìm lại sự sống… Qua 
việc thực hiện công tác xã hội của đơn vị 
còn góp phần giáo dục cho cán bộ, công 
nhân viên ý thức được lòng yêu nước, 
cảm thông, chia sẻ với những mất mát đến 
những mảnh đời kém may mắn. Từ năm 
2008 đến nay, Viettel Hưng Yên đã dành 
khoảng 10 tỷ đồng cho các hoạt động an 
sinh xã hội. Cụ thể, đơn vị đã xây tặng 18 
nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính 
sách nhân dịp các ngày lễ và Tết Nguyên 
đán, với số tiền hàng trăm triệu đồng/năm; 
Chăm sóc, thắp hương 10 nghĩa trang liệt 
sĩ trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức gắn lọ và 
cắm hoa trên mộ liệt sĩ với kinh phí khoảng 
80 triệu đồng/năm và nhiều hoạt động có ý 
nghĩa khác. Đặc biệt, thực hiện phong trào 
“Ngôi nhà 100 đồng” của tuổi trẻ Tập đoàn 
Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel 
Hưng Yên phát động, mỗi cán bộ đoàn viên 
của Viettel tiết kiệm 100 đồng/ngày để tạo 
ra quỹ “Ngôi nhà một trăm đồng” giúp đỡ 
những hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi 
toàn quốc. Từ năm 2015 đến nay, Viettel 
Hưng Yên đã phối hợp với Ban chỉ huy 
quân sự thành phố Hưng Yên, Ngân hàng 
Quân đội Chi nhánh Hưng Yên, Bảo hiểm 
Quân đội chi nhánh Hưng Yên quyên góp 
và tổ chức xây dựng 04 ngôi nhà, trao tặng 
04 gia đình chính sách gồm 03 Mẹ Việt 
Nam anh hùng và 01 vợ liệt sĩ. Năm 2017 
Viettel Hưng Yên đã trao tặng 03 nhà tình 
nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện 
Kim Động, Phù Cừ và Ân Thi trị giá 210 
triệu đồng; ủng hộ công trình nhà tưởng 
niệm Trung tướng Nguyễn Bình tại huyện 
Yên Mỹ là 1 tỷ đồng, Nhà tưởng niệm đội 

nữ du kịch Hoàng Ngân tại thị xã Mỹ Hào 
là 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Viettel Hưng Yên còn triển 
khai nhiều chương trình hỗ trợ cho ngành 
Giáo dục của tỉnh, nổi bật là các chương 
trình như: đưa Internet cáp quang FTTH 
đến các trường học trên toàn tỉnh, triển 
khai các ứng dụng công nghệ thông tin 
với số tiền tài trợ hơn 3 tỷ đồng/năm, triển 
khai nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trao học 
bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt 
khó trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hàng 
trăm triệu đồng/năm. Từ năm 2008, Viettel 
Hưng Yên đã tặng 210 suất học bổng trị 
giá 210 triệu đồng cho học sinh hiếu học 
có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 tủ sách với 
hơn 400 đầu sách cho 07 trường học các 
cấp tại 07 huyện; tặng 06 xe đạp cho 06 học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm 
học mới trong chương trình nâng bước em 
đến trường. Năm 2020 Viettel Hưng Yên 
tặng 20 bộ điều hòa cho Trường phục hồi 
chức năng huyện Khoái Châu. Hằng năm 
tổ chức Trung thu cho học sinh tại trường 
phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ... 

Cùng với công tác từ thiện, nhân đạo, 
đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cho giáo dục, 
Viettel Hưng Yên còn quan tâm và tích 
cực hỗ trợ ngành Y tế trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào công tác khám 
chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân. Năm 2019, tặng 130 bộ máy tính cho 
các cơ sở y tế để phục vụ công tác quản 
lý, khám chữa bệnh; Tổ chức khám sàng 
lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho 1.500 
trẻ em dưới 16 tuổi tại tỉnh Hưng Yên; tài 
trợ mổ tim nhân đạo cho hơn 60 cháu mắc 
bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn 
với kinh phí là hơn 3 tỷ đồng, trong đó có 
những trường hợp được giúp đỡ 3 lần. 

Năm 2020 do tình hình dịch bệnh 
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Covid - 19 gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời 
sống, chính trị - xã hội, Viettel Hưng Yên 
đã chung tay cùng chính quyền và các cơ 
quan, ban ngành tỉnh trong công tác phòng, 
chống dịch và thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch như: Triển khai hệ thống 
truyền hình hội nghị phục vụ công tác điều 
hành phòng chống dịch Covid 19 từ UBND 
tỉnh đến 10 huyện, thị xã, thành phố, 12 
bệnh viện/trung tâm y tế cấp huyện, 30 xã/
phường trên địa bàn tỉnh; cung cấp hệ thống 
học tập trực tuyến miễn phí cho 50 trường 
học với hơn 16.000 tài khoản truy cập phục 
vụ công tác giảng dạy, học tập trực tuyến 
của giáo viên, học sinh; triển khai hạ tầng 
mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc tại 
các cơ sở y tế, khu vực cách ly trên địa bàn 
tỉnh, hỗ trợ miễn phí sử dụng dịch vụ di 
động cho 500 thuê bao là cán bộ y tế, đội 
ngũ phục vụ hậu cần, tình nguyện viên… 
tại các điểm cách ly trong thời gian giãn 
cách xã hội do dịch bệnh; phát động cán 
bộ, công nhân viên đóng góp, ủng hộ 54 
triệu đồng để xây dựng 3 trung tâm khám 

chữa bệnh từ xa.
Với phương châm: hoạt động sản xuất 

kinh doanh phải gắn liền với các hoạt 
động xã hội, từ thiện. Với cách làm này 
đã góp phần xây dựng hình ảnh, thương 
hiệu Viettel nói chung cũng như chi nhánh 
của Viettel Hưng Yên nói riêng, đồng thời 
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh 
Hưng Yên phát triển giàu đẹp, văn minh. 
Trong thời gian tới Viettel Hưng Yên tiếp 
tục thực hiện và phát huy phương châm của 
Tập đoàn, đẩy mạnh các hoạt động xã hội ý 
nghĩa, thiết thực, thực hiện tốt chương trình 
“Quân đội chung tay xây dựng nông thôn 
mới”, tích cực hưởng ứng và tham gia các 
phong trào xây dựng nhà ở cho đối tượng 
chính sách, người có công, hộ nghèo do 
tỉnh phát động. Luôn đồng hành cùng với 
UBMT Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội chữ 
Thập đỏ, hội thiện nguyện để cùng giúp đỡ 
những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính 
sách, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

(Tiếp theo trang 14)

Sở Thông tin và Truyền thông...

Yên xây dựng 65 tin, bài bằng các ngôn 
ngữ: Tiếng Việt, Anh, Pháp và tiếng Trung 
đăng trên các sản phẩm báo chí của Thông 
tấn xã Việt Nam. Phối hợp với  Báo Nhân 
dân xây dựng 05 tin, bài quảng bá về tỉnh 
bằng tiếng Việt và tiếng Anh đăng trên Báo 
Nhân dân điện tử.

Đánh giá chung trong năm 2020 Sở đã 
tích cực tham mưu xây dựng các văn bản 
phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND 
tỉnh; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước 
tại địa phương; Hoàn thành các chương trình 

công tác đã đề ra, thực hiện tốt và đầy đủ các 
nhiệm vụ do Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, UBND 
giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 
tập thể cán bộ, công chức Sở TT&TT đã 
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
trong công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt 
nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, Bằng 
khen cho thành tích trong triển khai thực hiện 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-
2020, Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.
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Nghị định về xử phạt hành chính trong 
hoạt động báo chí, xuất bản

Lê Nhuấn

Ngày 7/10/2020, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 119/2020/NĐ-
CP về Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 
động xuất bản (gọi tắt là Nghị định 119). 
Nghị định gồm 5 chương, 44 điều, quy định 
hành vi vi phạm hành chính, hình thức, 
mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, 
thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020 
và thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP 
ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm 
hành chính trong hoạt động báo chí, xuất 
bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu 
một trong các hình thức xử phạt chính là 
cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành 
vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình 
thức xử phạt bổ sung sau: Tước quyền sử 
dụng giấy phép có thời hạn từ 01 đến 12 
tháng (đối với giấy phép hoạt động báo in, 
tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, 
tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn 
phẩm, phụ trương, giấy phép cung cấp dịch 
vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, giấy 
phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 
hợp, giấy phép xuất bản bản tin, giấy phép 
xuất bản đặc san,…); Tịch thu tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính; Đình chỉ 
hoạt động có thời hạn từ 01 đến 12 tháng.

Ngoài các hình thức xử phạt nêu trên, 
cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn 
có thể bị áp dụng một hoặc một số biện 

pháp khắc phục hậu quả như: Buộc cải 
chính, xin lỗi; Buộc thu hồi sản phẩm báo 
chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo 
chí, chương trình phát thanh, truyền hình, 
xuất bản phẩm vi phạm các quy định của 
pháp luật; Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, 
thông tin vi phạm quy định pháp luật đã 
đăng, phát trên báo điện tử, tạp chí điện tử, 
trang thông tin điện tử tổng hợp, chương 
trình phát thanh, chương trình truyền hình, 
buộc gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu, nội dung 
giá trị gia tăng, ứng dụng phát thanh truyền 
hình trên mạng, buộc gỡ bỏ xuất bản phẩm 
điện tử vi phạm các quy định của pháp luật; 
buộc gỡ bỏ nội dung giới thiệu, quảng bá, 
đường dẫn đến trang thông tin điện tử có 
nội dung vi phạm pháp luật….

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền 
và thẩm quyền xử phạt. Trong đó mức phạt 
tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành 
chính trong hoạt động báo chí, hoạt động 
xuất bản là 200.000.000 đồng đối với tổ 
chức và 100.000.000 đồng đối với cá nhân. 
Các trường hợp vi phạm tùy vào mức độ sẽ 
bị phạt tiền với mức thấp nhất là 1.000.000 
đồng và cao nhất lên tới 200.000.000 đồng.

Tùy vào từng sai phạm, thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính được giao 
cho một trong các đơn vị sau: thanh tra 
chuyên ngành và cơ quan được giao nhiệm 
vụ thanh tra chuyên ngành Thông tin và 
Truyền thông; thanh tra ngoại giao; Bộ đội 
biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Quản 
lý thị trường; Công an nhân dân; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các cấp.
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Các nhiệm vụ trọng tâm của công tác 
thông tin đối ngoại tỉnh Hưng Yên năm 2021

Ngọc Anh

Ngày 13/11/2020, UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch số 142/KH-
UBND về thông tin đối ngoại tỉnh 

Hưng Yên năm 2021 (Kế hoạch số 142/
KH-UBND). 

Theo Kế hoạch số 142/KH-UBND, 
hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hưng 
Yên năm 2021 bao gồm các nhiệm vụ 
trọng tâm: Ban hành văn bản chỉ đạo, 
điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; 
Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông 
tin đối ngoại; tổ chức đào tạo, tập huấn, 
bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thông 
tin đối ngoại cho các lực lượng tham gia 
hoạt động thông tin đối ngoại của các sở, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; Tuyên truyền về hoạt động thông tin 
đối ngoại (bao gồm hoạt động đối ngoại 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo 
tỉnh; Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành 
lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm 
thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), bầu 
cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026; Tuyên truyền về biên giới, 
biển đảo... Đồng thời, thực hiện quảng bá 
hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 
thông qua các hoạt động: đoàn ra, đoàn 
vào và hợp tác quốc tế; hoạt động văn hóa, 
thể thao, du lịch và nhiều hoạt động kỷ 
niệm những sự kiện, ngày lễ lớn; Tổ chức 
và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, 
hội nghị, hội thảo thương mại, giới thiệu 
hàng hóa của tỉnh ở trong và ngoài nước; 
quảng bá hình ảnh của tỉnh thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, các sản 
phẩm báo chí truyền thông đa phương 
tiện, đa ngôn ngữ  và mạng xã hội; sản 
xuất các sản phẩm, quà tặng thông tin đối 
ngoại mang đặc trưng của tỉnh. Bên cạnh 
đó, hoạt động thông tin đối ngoại cần phải 
đảm bảo an toàn, an ninh trong khi triển 
khai thực hiện, bao gồm: quản lý, hướng 
dẫn các đoàn báo chí, phóng viên nước 
ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; Theo 
dõi, tổng hợp dư luận báo chí phản ánh về 
tỉnh và đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt 
động thông tin đối ngoại theo đúng hướng 
dẫn của Đảng, Nhà nước...

Để triển khai Kế hoạch số 142/KH-
UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; các 
cơ quan báo chí; tổ chức chính trị - xã hội 
liên quan. Đồng thời, giao Sở Thông tin và 
Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương xây dựng và triển khai 
thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt 
động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; 
Duy trì, cập nhật thông tin tuyên truyền về 
hoạt động thông tin đối ngoại, biên giới, 
biển đảo, nhân quyền trên trang Thông 
tin điện tử Đối ngoại Hưng Yên; Tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra toàn 
quốc và nước ngoài trên các sản phẩm báo 
chí, truyền thông đa phương tiện, đa ngôn 
ngữ của các Báo, tạp chí, kênh phát thanh, 
truyền hình đối ngoại quốc gia.
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Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối 
với chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành công nghệ thông tin

Lê Nhuấn

Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban hành Thông tư 
số 29/2020/TT-BTTTT về việc 

hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành CNTT (Thông tư 29).

Theo Thông tư 29, nguyên tắc bổ nhiệm 
và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp 
bao gồm: việc bổ nhiệm và xếp lương 
chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
chuyên ngành CNTT quy định tại Thông 
tư 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 
của Bộ TT&TT quy định tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
CNTT (Thông tư 45) và Thông tư 02/2018/
TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ 
quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành CNTT (Thông tư 02) 
phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, 
nhiệm vụ, năng lực chuyên môn nghiệp 
vụ đang đảm nhận và đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chuẩn theo quy định. Khi bổ nhiệm từ 
chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ 
sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 
CNTT không được kết hợp nâng bậc lương 
hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức. 

Đối với việc bổ nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp: Viên chức làm CNTT trong 
đơn vị sự nghiệp công lập được xem xét 

bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành CNTT phù hợp 
quy định tại Thông tư 45 và Thông tư 02. 
Viên chức hiện đang làm CNTT trong đơn 
vị sự nghiệp công lập đã được bổ nhiệm 
vào ngạch, chức danh nghề nghiệp khác 
thì nay được xem xét bổ nhiệm vào chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
CNTT tương đương quy định tại Thông tư 
45 và Thông tư 02.

Áp dụng bảng lương, cách xếp lương 
đối với chức danh nghề nghiệp: Các chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
CNTT quy định tại Thông tư 45 và Thông 
tư 02 được áp dụng Bảng lương chuyên 
môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức 
trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 
Việc xếp lương đối với viên chức đang làm 
CNTT từ ngạch, chức danh nghề nghiệp 
khác sang chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành CNTT quy định tại Thông 
tư 45 và Thông tư 02 được thực hiện theo 
hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 
02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương 
khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại 
công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 12 tháng 12 năm 2020.
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Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với 
chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh 
viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, 
quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin 

và Truyền thông
Lê Nhuấn

Ngày 28/10/2020, Bộ TT&TT ban 
hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT 
về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp 

lương đối với chức danh nghề nghiệp viên 
chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 
thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên 
ngành TT&TT (Thông tư 30).

Theo đó, việc bổ nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát 
thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim 
thuộc chuyên ngành TT&TT quy định tại 
Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông 
tư số 05/2018/TT-BNV phải căn cứ vào vị 
trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận và đáp 
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định; khi 
bổ nhiệm viên chức từ ngạch hiện giữ sang 
chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, phát 
thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim 
thuộc chuyên ngành TT&TT không được kết 
hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức.

Thông tư cũng quy định rõ: sau khi 
tuyển dụng, hết thời gian tập sự theo quy 
định và được cấp có thẩm quyền quyết định 
bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức 
âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật 
dựng phim, quay phim thì thực hiện xếp 
bậc lương theo chức danh nghề nghiệp 
được bổ nhiệm như sau: Trường hợp khi 
được tuyển dụng viên chức có trình độ đào 
tạo tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí 

việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 
3,00 bảng lương viên chức loại A1; Trường 
hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào 
tạo thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí 
việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 
2,67 bảng lương viên chức loại A1; Trường 
hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào 
tạo đại học chuyên ngành phù hợp với vị 
trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 
2,34 bảng lương viên chức loại A1. Trường 
hợp được bổ nhiệm vào chức danh nghề 
nghiệp âm thanh viên hạng IV, phát thanh 
viên hạng IV, kỹ thuật dựng phim hạng IV, 
quay phim hạng IV: Khi được tuyển dụng 
có trình độ đào tạo cao đẳng chuyên ngành 
phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp 
bậc 2, hệ số lương 2,06; Có trình độ đào 
tạo trung cấp chuyên ngành phù hợp với vị 
trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 
1,86, bảng lương viên chức loại B.

Người đứng đầu các đơn vị trực tiếp 
quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm 
rà soát các vị trí việc làm của đơn vị, lập 
danh sách viên chức được bổ nhiệm và xếp 
lương chức danh nghề nghiệp âm thanh 
viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, 
quay phim thuộc chuyên ngành TT&TT 
thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết 
định theo thẩm quyền phân cấp. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
12/12/2020.
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Tuyên truyền về An toàn giao thông 
trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và hệ thống truyền thanh 
cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2020 - 2025
Lê Nhuấn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/
KH-UBND ngày 09/12/2020 về việc thông 
tin, tuyên truyền về An toàn giao thông 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và 
hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên 
truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông, phòng, chống tác hại rượu, bia 
trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành 
trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 
và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT 
của các chủ thể tham gia giao thông, đặc 
biệt là các đối tượng trực tiếp điều khiển 
phương tiện giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
giao thông vận tải. 

Mục tiêu đến năm 2025: Đối với báo 
in, báo điện tử: 100% xây dựng chuyên 
trang, chuyên mục tuyên truyền an toàn 
giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, 
bia. Đối với báo nói, báo hình: 100% xây 
dựng, phát sóng các chương trình phát 
thanh, truyền hình tuyên truyền về an 

toàn giao thông và phòng, chống tác hại 
của rượu, bia. Đa dạng hóa các hình thức 
thông tin, tăng cường tin, bài, phóng sự, 
các chuyên đề…. Đối với hệ thống thông 
tin cơ sở: 95% các hệ thống thông tin cơ sở 
cấp huyện, cấp xã tổ chức biên tập lại nội 
dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao 
thông và phòng, chống tác hại của rượu, 
bia phù hợp với địa phương, vùng miền để 
đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh 
xã, phường và các hình thức khác. Phấn 
đấu 100% học sinh, sinh viên các bậc học 
được giáo dục pháp luật về an toàn giao 
thông, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng 
tham gia giao thông an toàn; 100% đơn vị 
kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên 
truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao 
thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho 
các lái xe.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin 
và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện 
Kế hoạch thông tin tuyên truyền về an toàn 
giao thông và phòng, chống tác hại rượu, 
bia với các hoạt động tuyên truyền phù 
hợp, thiết thực và hiệu quả.
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Lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lê Nhuấn

Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 
8/10/2020 về việc phê duyệt nhiệm 

vụ lập Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 
các nội dung chủ yếu như: Phân tích, đánh 
giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, kinh 
tế xã hội; Đánh giá thực trạng hạ tầng 
TT&TT; Dự báo phát triển hạ tầng TT&TT 
trong thời kỳ quy hoạch; Xác định các 
quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng 
TT&TT trong thời kỳ quy hoạch, gồm hạ 
tầng BCVT, CNTT, PTTH; Phương án phát 
triển hạ tầng TT&TT trên phạm vi cả nước 
và các vùng lãnh thổ; Định hướng bố trí 
sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng 
TT&TT quốc gia và các hoạt động bảo vệ 
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
bảo tồn sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp 

hạng quốc gia có liên quan đến phát triển 
hạ tầng TT&TT; Xây dựng danh mục dự 
án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu 
tư của ngành kết cấu hạ tầng TT&TT; Xây 
dựng báo cáo quy hoạch (gồm báo cáo tổng 
hợp và báo cáo tóm tắt), bản đồ, sơ đồ và 
cơ sở dữ liệu về quy hoạch hạ tầng TT&TT 
quốc gia

Bộ TT&TT có trách nhiệm phê duyệt 
chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa 
chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy 
định hiện hành; Chủ trì, phối hợp với các 
bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển 
khai thực hiện lập quy hoạch theo nhiệm 
vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Các 
bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương phối hợp với Bộ TT&TT 
lập quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo 
quy định, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2

Ngọc Anh

Ngày 01/10/2020 Bộ TT&TT ban 
hành Thông tư số 28/2020/TT-
BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền 
hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2 
(Quy chuẩn). 

Các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định bao 
gồm: Mức tín hiệu cao tần, Băng thông của 
mỗi kênh, Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số 
tín hiệu cao tần, Độ di tần, Tỷ số tín hiệu 
cao tần trên tạp âm, Tỷ số lỗi bit, Tỷ số lỗi 
điều chế, Độ rung pha.

Các chỉ tiêu về chất lượng phục vụ bao 
gồm: Độ khả dụng của dịch vụ, Thời gian 
thiết lập dịch vụ, Thời gian khắc phục dịch 

vụ, Khiếu nại của khách hàng về chất lượng 
dịch vụ, Hồi âm khiếu nại của khách hàng; 
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Quy chuẩn cũng quy định rõ doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp 
số DVB-T2 có trách nhiệm đảm bảo chất 
lượng dịch vụ tuân thủ Quy chuẩn này; 
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình 
cáp số DVB-T2 có trách nhiệm thực hiện 
công bố chất lượng dịch vụ theo Quy chuẩn 
này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý 
nhà nước theo các quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 
năm 2021.
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Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã 
ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Lê Nhuấn

Ngày 24/11, Bộ TT&TT ban hành 
Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy 
định về quản lý đài truyền thanh cấp 

xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 
(CNTT-VT). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 
18/01/2021.

Theo đó, Thông tư quy định về quản lý 
đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT 
bao gồm: Danh mục thành phần cơ bản và 
yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và yêu cầu 
chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền 
thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT. Thông 
tư này không điều chỉnh hoạt động của đài 
truyền thanh có dây và đài truyền thanh 
không dây FM.

Danh mục thành phần cơ bản thiết bị phần 
cứng: Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-
VT; thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản 
xuất chương trình phát thanh; loa; micro; các 
thiết bị, vật tư khác. Phần mềm: Phần mềm 
hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát 

thanh ứng dụng CNTT-VT; phần mềm của hệ 
thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đưa ra các yêu 
cầu về kỹ thuật: Thiết bị phần cứng của đài 
truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT đáp 
ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật; phần 
mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm 
thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT đáp ứng 
các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin; phần 
mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng 
CNTT-VT của tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Đồng thời, đưa ra các yêu cầu 
kết nối đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT 
với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh 
không dây FM.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể 
về mô hình kết nối, yêu cầu chia sẻ dữ liệu; 
an toàn thông tin đối với hệ thống truyền 
thanh ứng dụng CNTT-VT của tỉnh, trách 
nhiệm cụ thể tới các cơ quan, tổ chức quản lý 
đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT.

Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc 
quản lý chất lượng

Ngọc Anh

Ngày 4/11/2020, Bộ TT&TT đã ban 
hành Thông tư số 32/2020/TT-
BTTTT Quy định Danh mục dịch 

vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.
Theo đó, 4 dịch vụ viễn thông bắt buộc 

quản lý chất lượng và Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia tương ứng áp dụng cho từng dịch 
vụ được quy định như sau:

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng 
cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/
xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp 
quang) áp dụng quy chuẩn QCVN 34:2019/
BTTTT; Dịch vụ truy nhập Internet băng 
rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ 
Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập 
Internet cáp truyền hình) áp dụng quy 

chuẩn QCVN 34:2019/BTTTT; Dịch vụ 
điện thoại trên mạng viễn thông di động 
mặt đất áp dụng quy chuẩn QCVN 36:2015/
BTTTT; Dịch vụ truy nhập Internet trên 
mạng viễn thông di động mặt đất áp dụng 
quy chuẩn QCVN 81:2019/BTTTT.

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia tương ứng với dịch vụ nêu trên 
được thay thế bằng quy chuẩn mới thì áp 
dụng theo quy chuẩn mới.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 
15/12/ 2020 và thay thế Thông tư số 
35/2015/TT-BTTTT của Bộ TT&TT quy 
định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt 
buộc quản lý chất lượng.
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5 cách đơn giản giúp tăng tốc máy tính
Theo ICTnews

“Dọn dẹp” danh sách các ứng dụng 
startup

Các ứng dụng startup trong Windows 
là loạt ứng dụng sẽ khởi động cùng thời 
điểm Windows khởi động. Nếu có quá 
nhiều ứng dụng trong danh sách này, quá 
trình khởi động không chỉ bị ảnh hưởng 
mà thực tế khả năng vận hành của máy 
tính cũng bị ảnh hưởng do có quá nhiều 
ứng dụng chạy nền.

Người dùng được khuyến cáo rà soát lại 
danh sách các ứng dụng startup và loại bỏ 
các ứng dụng không cần thiết, ngốn nhiều 
bị nhớ hay năng lực xử lý của máy tính.

Dùng ít tab trong trình duyệt hơn
Trình duyệt web là một trong những 

phần mềm chiếm rất nhiều bộ nhớ của máy 
tính. Vì thế, việc bạn sử dụng quá nhiều tab 
khi duyệt web có thể khiến máy tính chạy 
chậm đi đáng kể.

Bạn nên giữ số lượng tab khi duyệt web 
ở mức tối thiểu. Dưới đây là cách để bạn có 
thể kiểm tra những tab đang mở của mình.

1. Khởi động Task Manager bằng cách 
click chuột phải vào thanh taskbar và chọn 
Task Manager.

2. Chọn mũi tên ở phía bên trái trình 
duyệt web để mở rộng thông tin hiển thị. 
Lúc này, bạn có thể nhìn thấy tất cả các tab 
đang mở của mình.

3. Người dùng Chrome có thể làm 
điều này thông qua tính năng quản lý tab 
được tích hợp sẵn bằng cách click vào 
thực đơn có ba dấu chấm ở góc trên bên 
phải màn hình.

4. Chọn More Tools.
5. Chọn Task Manager.
6. Một danh sách các chương trình 

đang khởi chạy sẽ xuất hiện. Tại đây, hãy 

chọn ứng dụng mình muốn đóng và nhấn 
End Task.

Lên lịch quét virus, malware
Việc quét virus, malware trên máy tính 

thường xuyên là rất quan trọng, tuy nhiên 
đây cũng là một tác vụ ngốn nhiều năng lực 
xử lý của máy tính. Vì thế, bạn hãy lên lịch 
làm điều này vào một khoảng thời gian hợp 
lý khi bạn không sử dụng máy tính để tránh 
bị ảnh hưởng.

Khởi động lại máy tính thường xuyên
Nhiều người dùng thường để máy tính 

vào chế độ “ngủ” (sleep) vào cuối ngày để 
có thể khởi động nhanh hơn vào sáng hôm 
sau. Tuy nhiên, thói quen này có thể ảnh 
hưởng đến khả năng thực hiện các tác vụ 
“dọn dẹp” và giải phóng bộ nhớ phân mảnh 
của máy tính. Vì thế, bạn hãy khởi động lại 
máy tính ít nhất vài ngày một lần. 

Dùng ReadyBoost
Nếu bạn đang dùng một chiếc máy tính 

cũ – đặc biệt là những chiếc máy không 
có bộ nhớ SSD – bạn có thể hưởng lợi từ 
một tính năng trong Windows 10 gọi là 
ReadyBoost. Công cụ này cho phép người 
dùng cài thêm một chiếc USB làm bộ nhớ 
bên ngoài. Hiểu một cách đơn giản, nó 
tương đương với việc bạn đang cài thêm 
RAM cho máy tính của mình vậy.

1. Cắm USB vào máy tính.
2. Mở Fire Explorer và click chuột phải 

vào ổ USB.
3. Chọn Properties.
4. Ở cửa sổ Properties, chọn tab 

ReadyBoost.
5. Ở bước tiếp theo, người dùng chọn 

Use this device với thiết bị USB và làm 
theo hướng dẫn trên màn hình.
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Vui cười
Nhện

Quần nói với Mần: Trong thời buổi 
hiện đại giờ mọi người sắp trở thành nhện 
rồi đấy nhỉ!

- Mần: Ông nói vậy là có ý gì. Con 
người đã là động vật đỉnh cao rồi làm sao 
có thể tiến hóa được nữa.

- Quần: Biết là không tiến hóa. Nhưng 
mọi người cứ suốt ngày lên mạng chả 
“nhện” thì là gì?

- Mần (ngẩn ngơ)… ờ há

Photoshop
Mary bị tai nạn gãy xương. Cô nhìn vào 

phim X quang:
- Ghê quá. Xương đòn gãy, hai xương 

sườn giập, xương mác nứt… Nhưng không 
sao. Ta sẽ nhanh chóng chỉnh sửa lại bằng 
Photoshop.

Tóc vàng hoe và 
password

Một nhân viên tóc vàng hoe mới vào 
làm việc đang gọi điện tới trung tâm kỹ 
thuật để than phiền về mật khẩu của mình:

- Cô có bật đèn Caps Lock không?
- Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tôi 

gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi 
sao.

- Những ký tự đó là để bảo vệ cô. Ví dụ 
như có ai đó đứng sau lưng cô thì họ cũng 
không đọc được mật khẩu.

- Phải, nhưng chúng vẫn hiện lên ngay 
cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi mà.

Ai là đại gia
Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia 

công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:
 – Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger 

không ai bằng tớ.
– Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn 

nhất toàn cầu.
– Facebook: Tớ là mạng xã hội được 

nhiều người truy cập nhất thế giới.
Internet thấy vậy chen vào:
– Không có tớ, các cậu chẳng là gì cả.
Lúc ấy, điện mới thản nhiên:
– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.

Đóng các cửa sổ lại
Một giám đốc dự án, một lập trình viên 

và một anh thợ sửa máy tính đang đi trên 
xe thì bị xịt lốp. Ba người bắt tay vào nghĩ 
cách giải quyết.

Giám đốc dự án nói: "Hãy bắt taxi và 
chỉ sau 10 phút chúng ta sẽ tới nơi".

Lập trình viên bày kế: "Chúng ta có 
hướng dẫn cho tài xế ở đây. Tôi có thể dễ 
dàng thay lốp rồi chúng ta tiếp tục đi".

Anh thợ sửa máy tính đưa ra ý 
kiến:"Sao chúng ta không thử đóng tất cả 
các cửa sổ, thoát ra ngoài, vào lại và thử 
khởi động lại xem"

* In 445 cuốn, khổ 19x27 cm tại Cơ sở In ấn và Quảng cáo Minh Quang, số 60 Lê Lai, TP. Hưng Yên
* Giấy phép xuất bản Đặc san số 16/GP-XBĐS ngày 09/01/2020 do Cục Báo chí - Bộ Thông tin và 
Truyền thông cấp
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* In 440 cuốn, khổ 19x27 cm tại Trung tâm In ấn và Quảng cáo Minh Quang, số 60 Lê Lai, TP. Hưng Yên
* Giấy phép xuất bản Đặc san số 12/GP-XBĐS ngày 10/1/2019 do Cục Báo chí - Bộ Thông tin và 
Truyền thông cấp
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