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BÁO CÁO 

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

  
 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 

đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở báo cáo đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

1. Kết quả công tác tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định, 12 Kế hoạch công 

tác chuyên môn và 10 văn bản khác về chỉ đạo, triển khai công tác quản lý nhà 

nước lĩnh vực thông tin, truyền thông tại tỉnh. (Kèm theo danh mục văn bản) 

Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị về tăng cường 

đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện hồ sơ trình Ban 

thường vụ Tỉnh ủy Đề án phát triển nguồn lực công nghệ thông tin tỉnh Bình 

Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, như: Hội 

thảo về chuyển đổi số tại tỉnh; Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân 

Nhâm Dần,...  

2. Kết quả nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước  

2.1. Công tác thông tin, báo chí, xuất bản 

Sở đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền hiệu quả về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các hoạt động của 

lãnh đạo trung ương và của tỉnh tại địa phương; công tác chỉ đạo điều hành, các 

chương trình, đề án, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, trong đó 

có các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước 

(01/01/1997-01/01/2022); Lễ Khánh thành nhà máy công ty TNHH Hayat 

Kimya Việt Nam (23/3/2022); Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước; Giao 

lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất. 

Tham mưu UBND tỉnh ký kết hợp tác tuyên truyền với 4 cơ quan báo chí 

(Báo Tuổi trẻ; Báo Vnexpress; Báo Vietnamnet; Thông Tấn xã Việt Nam) nâng 

tổng số các cơ quan có ký kết hợp tác với tỉnh lên 13 đơn vị, qua đó nâng cao 
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hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, đưa hình ảnh Bình Phước ra 

bên ngoài, thu hút đầu tư, du lịch. Kết quả phối hợp đến 17/6/2022, 13 cơ quan 

báo, tạp chí có thỏa thuận hợp tác đã thông tin 776 tin, bài tuyên truyền về các 

lĩnh vực như: Các Chương trình, Kế hoạch thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống; các hoạt động giảm nghèo, cải cách hành 

chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; các hoạt động về 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, các cơ 

quan, đơn vị trong tỉnh đã có hơn 1.300 lượt phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí, góp phần tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại tỉnh. 

Sở đã phối hợp tổ chức các sự kiện, như: Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách 

mạng Việt Nam (21/6); Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên tỉnh Bình Phước ký kết 

Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối 

ngoại tại khu vực biên giới giai đoạn 2022-2030; Tổ chức họp báo và hỗ trợ 

tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972 - 07/4/2022) 

và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống loa thông minh 

cho các xã, phường, thị trấn (Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

– 2025, với tổng vốn 60 tỷ, hiện tại đang tiến hành triển khai thi công lắp đặt các 

thiết bị). 

2.2. Về hoạt động Bưu chính 

Trên địa bàn tỉnh có 210 điểm phục vụ bưu chính (trong đó, Bưu cục 120 

điểm, Bưu điện Văn hóa xã 76 điểm, đại lý 14). Bán kính phục vụ bình quân 

3,23 km, đáp ứng được yêu cầu phục vụ bưu chính. 

Bưu điện tỉnh đã ký kết với 15 sở, ngành và 11 UBND cấp huyện về thực 

hiện dịch vụ chuyển trả kết quả TTHC, trong đó tất cả các Sở có phát sinh hồ sơ, 

08/11 huyện chưa phát sinh hồ sơ. Trong 6 tháng đầu năm, số sơ tiếp nhận, trả 

kết quả giải quyết TTHC đạt 297.514 bưu gửi. 

Phối hợp với các đơn vị nắm bắt nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân đối 

với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; đánh giá chất lượng 

cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ này. 

Theo đó, Sở đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kết 

quả cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

Nhằm đảm bảo triển khai tốt việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên 

sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh năm 2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp 

bưu chính hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT (voso, postmat) 

trên địa bàn tỉnh. 



 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính 

cho 09 đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Viễn thông, tần số vô tuyến điện 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.325.894 thuê bao điện thoại, trong đó cố định 

14.257 thuê bao, di động 1.311.637 thuê bao; số thuê bao điện thoại đạt 131/100 

dân, thuê bao internet đạt 89/100 dân; truyền hình cáp có 78.632 thuê bao. 

Theo chỉ đạo của Sở, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã bảo đảm 

thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong các sự kiện 

quan trọng; trong các dịp lễ, tết; hỗ trợ Hội đồng thi Kỳ thi chọn HSG năm học 

2021-2022, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới. 

Các doanh nghiệp Viễn thông đã hỗ trợ nhắn tin chúc Tết của lãnh đạo 

UBND tỉnh đến toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang tỉnh Bình Phước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cho người dân, doanh nghiệp và 

đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới, Sở đã phối hợp với 

các doanh nghiệp viễn thông, cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, 

đánh giá và tổng hợp, đặt mục tiêu đến năm 2025 phủ sóng 80% tuyến đường 

tuần tra biên giới (tương đương 52 trạm phát sóng thông tin di động - BTS) trên 

chiều dài 176km đường tuần tra. Đến thời điểm hiện tại, trên đường tuần tra biên 

giới tỉnh đã có 36 trạm BTS đang hoạt động. Giai đoạn năm 2022 – 2025, sẽ đầu 

tư thêm 16 trạm BTS, đảm bảo đủ các tuyến, chốt trọng yếu của đường tuần tra 

biên giới có sóng. 

Sở đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hỗ trợ cho các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin, phục vụ quá 

trình chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ con em đồng bào dân tộc tiểu số về máy 

tính, điện thoại thông minh để phục vụ học trực tuyến. Theo đó, số lượng hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước là 8.603 hộ (Hộ nghèo: 4866, hộ cận nghèo: 3737) cần 

được hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này đang chờ Bộ phê duyệt. 

Sở đã thuận chủ trương 140 vị trí xây dựng trạm BTS của Viettel Bình 

Phước, tuy nhiên các doanh nghiệp cần thực hiện theo hợp đồng nguyên tắc cho 

thuê hạ tầng viễn thông đã ký kết giữa các doanh nghiệp Viettel, VNPT và 

Mobifone. 

Phối hợp với các huyện, thị, thành phố tạm ngưng hoạt động 92 thuê bao 

rao vặt trái phép làm mất mỹ quan đô thị (trong đó có 09 thuê bao rao vặt tín 

dụng đen). 

Hướng dẫn làm thủ tục cấp mới giấy phép, gia hạn sử dụng tần số và thiết 

bị vô tuyến điện cho 12 đơn vị là phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Đài truyền 

thanh các xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 



 

 

 

Sở đã phối hợp triển khai Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn 

thông trên địa bàn tỉnh, qua đó triển khai, theo dõi, đôn đốc các đơn vị viễn 

thông, truyền hình cáp thực hiện Kế hoạch. 

2.4. Về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới và đảm bảo tiêu chí số 8 (thông tin và truyền thông) 

Sở đã đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới các huyện: Bù Đăng, 

Bù Đốp, Phú Riềng, Hớn Quản, Lộc Ninh rà soát các xã xây dựng nông thôn mới 

về đích năm 2022 chưa đạt chuẩn theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 

441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, 

phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch mở mới các điểm phục vụ bưu 

chính có người phục vụ tại các xã này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

người dân, là cơ sở để địa phương hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới. Đồng thời, 

đề nghị UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Lộc Ninh phối hợp với các đơn vị 

hỗ trợ Bưu điện tỉnh thực hiện quy hoạch, cấp đất và hoàn tất các thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Bưu điện tỉnh xây dựng Bưu điện văn hóa 

đáp ứng tiêu chí số 8 (các xã Đoàn Kết thuộc huyện Bù Đăng và xã Lộc Hòa 

thuộc huyện Lộc Ninh chưa quy hoạch đất cho điểm Bưu điện văn hóa xã). 

Sở đã chỉ đạo định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 

việc xây dựng nông thôn mới. Phổ biến chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển 

thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nội dung của 

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở nhằm đảm bảo mục tiêu 

của Chương trình được quán triệt và đạt hiệu quả tối đa, đồng thời tăng cường 

tuyên truyền tới người dân vai trò và lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ bưu 

chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình cho đời 

sống và sản xuất.  

Sở đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở cho các xã về đích 

nông thôn mới, dự kiến 100% các xã về đích nông thôn mới năm 2022 được đầu 

tư, nâng cấp truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông đảm bảo 

công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước đến tận người dân trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

a) Công tác triển khai: 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu. 

- Tổng hợp, đánh giá các kế hoạch chuyển đổi số của các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu UBND tỉnh. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khắc phục sự cố, đảm 

bảo an toàn, an ninh thông tin.  



 

 

 

- Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh để 

làm cơ sở đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số của tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà 

(MOOCS) trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo 

cấp xã tại tỉnh. 

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ các dự án ứng dụng 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch Phát triển Chính quyền 

số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; Dự án đầu tư thiết bị, phần 

mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số, Địa phương thông minh 

tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025. 

b) Kết quả xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số 

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến: Đã hoàn thiện kết nối thông 

suốt từ Trung ương với tỉnh và với cấp huyện, cấp xã với tổng số 137 điểm cầu 

(15 điểm cầu cấp tỉnh, 11 điểm cầu câp huyện và 111 điểm cấp xã). Ngoài ra, các 

cơ quan, doanh nghiệp đã trang bị như: VNPT Bình Phước, Viettel Bình Phước, 

Viện Kiểm sát tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh, Bình đoàn 16, Điện lực tỉnh). Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, đã kết nối 

trực tuyến trên 140 cuộc họp giữa các cấp. 

+ Phần mềm họp không giấy: Thuê hệ thống phần mềm họp không giấy 

Ecabinet, phần mềm do Sở Thông tin và Truyền thông quản trị, phân quyền cho 

các cơ quan, đơn vị sử dụng. Từ đầu năm đến nay đã triển khai hơn 200 cuộc 

họp qua phần mềm này. 

- Quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tác nghiệp của tỉnh đã liên thông ngang dọc 4 cấp hành chính. Tỉnh đang sử 

dụng 2 phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (phần mềm iOffice 

và phần mềm OneWin Sys) đã kết nối, liên thông ngang dọc 4 cấp cho 188 đơn 

vị hành chính trên địa bàn tỉnh, ngoài ra có 46 đơn vị đơn vị ngoài công lập đã 

kết nối vào trục LGSP. Các phần mềm này đã tích hợp chữ ký số, đáp ứng việc 

phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, kết nối với 

Trục LGSP.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh: Đã cấp 7.588 hộp thư công vụ cho 

cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng 

hộp thư điện tử công vụ trong xử lý công việc đạt trên 90%, tuy nhiên vẫn còn 



 

 

 

một số công chức, viên chức sử mail ngoài hệ thống (gmail, zalo…) dẫn đến 

nguy cơ mất an toàn. 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng: Đến nay đã triển khai thuê mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cho 145 cơ quan hành chính nhà nước, 149 cơ quan 

đảng từ cấp tỉnh đến cấp xã, 310 cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh.  

- Chữ ký số: Đã triển khai tích hợp chữ ký số lên phần mềm quản lý văn 

bản, sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. Đến nay, đã cấp 

3.094 chứng thư số của cá nhân, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp: Đến ngày 17/6/2022, 

tỉnh có 1.429 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó số dịch 

vụ công mức độ 4 của tỉnh đã kết nối lên Cổng là 1.025 (dẫn đầu các tỉnh, 

thành); Thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại 11/11 cấp huyện, 

111/111 cấp xã.  

Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại 100% 

UBND cấp huyện, cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt 

động giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. 

- Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Tiếp tục duy trì hoạt động 

có hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), triển 

khai cài đặt phần mềm chống mã độc Cyradar trong cơ quan nhà nước tỉnh. Từ 

đầu năm đến nay, đã phát hiện và xử lý 137.727 mối nguy hại, trong đó có 

122.896 mối nguy hại cao, 12.672 mối đe dọa nghiêm trọng. 

c) Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh:  

Trung tâm IOC tỉnh và 03 Trung tâm IOC cấp huyện đã phát triển hệ thống 

hợp dữ liệu, cập nhật tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương phục vụ chỉ đạo 

điều hành của lãnh đạo. 

IOC tỉnh đã kết nối, giám sát các cơ sở dữ liệu gồm: tình hình kinh tế xã 

hội của tỉnh; Giám sát an toàn thông tin, Giám sát kết quả thực hiện dịch vụ 

công; Giám sát số lượng trường, lớp, học sinh các cấp; Giám sát quản lý, sử 

dụng đất đai, qui hoạch xây dựng trên đại bàn tình; Giám sát Chỉ tiêu báo cáo, 

thống kê kinh tế - xã hội; tình hình an toàn giao thông, an ninh, trật tự công cộng; 

theo dõi thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh; hệ thống Tổng đài EOC (113, 114, 

115) tiếp nhận phản ánh khẩn cấp, Tổng đài 1022 tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của người dân, cụ thể như sau:  

- Hệ thống tổng hợp thống kê số liệu của 25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội trọng 

tâm của tỉnh, kết nối tự động với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành Chính 

phủ, Thủ tướng chính phủ, giúp cho thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của 

Bình phước được cập nhật  thường xuyên, số liệu được thể hiện nhanh chóng, 

chính xác của 08 chỉ tiêu trên hệ thống điều hành của Chính phủ. 

- Hệ thống tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua Tổng đài thông tin 

dịch vụ công 1022 tỉnh Bình Phước: Tổng đài được đi vào hoạt động chính thức 



 

 

 

từ ngày 19/5/2021, hệ thống tiếp nhận thông tin 24/7, giải đáp thông tin cho 

người dân và doanh nghiệp về các lĩnh vực: Hành chính công; trật tự đô thị; sự 

cố hạ tầng kỹ thuật; các vấn đề kinh tế-xã hội, dịch vụ công, dịch vụ công ích; 

các chính xã ưu đãi của tỉnh; các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế….  

- Hệ thống EOC (113, 115, 115): Tiếp nhận các cuộc gọi đến qua các 

đường dây nóng (Tổng đài 113, 114, 115 và số đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật 

công nghệ thông tin 0844689393). 

- Lĩnh vực y tế: Hệ thống đã kết nối cập nhật trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của 

Bộ Y tế thường xuyên (theo ngày, tháng), qua đó theo dõi được tình hình khám 

chữa bệnh; tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, phân tích đánh giá hiệu 

suất của tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; tình hình thiếu bác sĩ….; 

Theo dõi tình hình diễn biến dịch Covid-19 thường xuyên hằng ngày. 

- Lĩnh vực giáo dục: Hệ thống thống kê được nguồn lực của ngành giáo dục 

trên địa bàn tỉnh như: Tổng số giáo viên, Tổng số học sinh, Tổng số trường học; 

trường chuẩn quốc gia, tình hình thiếu phòng học, giáo viên…. Các số liệu này 

được lấy tự động từ việc kết nối với phần mềm VnEdu đã được triển khai trên tất 

cả các trường trên địa bàn tỉnh để tổng hợp về IOC tỉnh. 

- Hệ thống lắng  nghe mạng xã hội (Social listening): Hệ thống giúp theo 

dõi được luồng thông tin trên báo chí và mạng xã hội đang nói gì về tỉnh, để giúp 

lãnh đạo cung cấp thông tin phù hợp; chỉ đạo, giải quyết kịp thời các thông tin 

liên quan đến Bình Phước. 

- Hệ thống thông tin địa lý GIS: Hỗ trợ quản lý nguồn tài nguyên đất, hệ 

thống qui hoạch, hạ tầng kỹ thuật trên toàn tỉnh một cách thống nhất. Hiện nay 

đã số hóa dữ liệu khoảng 90% Quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới, 

quy hoạch chung đô thị tại tỉnh. 

- Hệ thống Camera an ninh và giao thông: Hệ thống đã kết nối gần 400 

camera an ninh vào giao thông; kết nối camera tại các trung tâm hành chính cấp 

huyện và bộ phận tiếp nhận một cửa cấp xã, trong đó có 20 camera giao thông, 

09 camera AI và các camera an ninh; kết nối chia sẽ dữ liệu Camera tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành Chính phủ, 

Thủ tướng chính phủ (19 Camera). 

2.6. Thanh tra, kiểm tra 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật 

lĩnh vực Bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh Bình Phước đối với 06 doanh 

nghiệp bưu chính, chuyển phát; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động 

truyền hình trả tiền, dịch vụ Internet 02 doanh nghiệp; Kiểm tra hoạt động In, 

phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh đối với 04 doanh nghiệp. Tổng số tiền 

xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm là 96 triệu đồng. 

Ngoài ta, Thanh tra Sở đã phối hợp, hỗ trợ ngành Công an xác minh thông 

tin tên miền, thông tin thuê bao di động phục vụ công tác điều tra; phối hợp với 

các sở ngành khác trong công tác xác minh chuyên môn của ngành. 



 

 

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Sở đã triển khai thực hiện theo tiến độ, nội dung các chương trình, kế 

hoạch công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao; 

tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh và Bộ về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh 

vực thông tin và truyền thông tại tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 

các văn bản chỉ đạo để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; nhiều chương trình, 

kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ; 58/58 nhiệm vụ trong 

Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm (được UBND tỉnh phê duyệt) đã được hoàn 

thành đúng tiến độ, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số khó khăn, hạn chế như: 

1. Về bưu chính: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND 

ngày 09/5/2022 về triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với 

bản đồ số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay nền tảng này đang được Bộ 

Thông tin và Truyền thông thử nghiệm, chưa bàn giao cho Tổng Công ty Bưu 

điện Việt Nam và Bưu điện địa phương, nên gặp khó khăn trong việc thống kê, 

cập nhật lên ứng dụng theo tiến độ kế hoạch. 

2. Về viễn thông: Sóng thông tin di động 3G, 4G yếu hoặc chưa có sóng tại 

khu vực đường tuần tra biên giới; Việc triển khai 5G tại các khu công nghiệp 

chưa được thực hiện, do các Tập đoàn, Tổng công ty chưa hỗ trợ thiết bị 5G cho 

địa phương; Vẫn còn nhiều tuyến đường cáp viễn thông, cáp tuyền hình chưa bó 

gọn; số điện thoại rao vặt trái phép còn phổ biến gây mất mỹ quan đô thị. 

3. Hỗ trợ điện thoại thông minh: Hiện nay, số lượng hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đã được xác nhận theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh là 8.603 hộ. Sở đã đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hỗ 

trợ điện thoại thông minh cho đối tượng này để có điều kiện tiếp cận thông tin, 

phục vụ quá trình chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ con em đồng bào dân tộc tiểu 

số về máy tính, điện thoại thông minh để phục vụ học trực tuyến. 

4. Về Chuyển đổi số: Đa số các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch 

chuyển đổi số cho năm 2022 và cho giai đoạn đến năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số địa phương chưa xây dựng Kế hoạch cho năm 2022, một số huyện chưa 

cụ thể danh mục dự án, kinh phí, thời gian thực hiện. 

Một số nền tảng chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa 

triển khai kịp tiến độ, như: Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà 

(MOOCS); Nền tảng đánh giá các chỉ số doanh nghiệp. Nguyên nhân: Hiện nay, 

các nền tảng đang được Bộ triển khai thử nghiệm, chưa chuyển giao, hướng dẫn 

cho địa phương. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Công tác tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy 

chuyển đổi số quốc gia. 

https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2022_05/kh-trien-khai-thu-nghiem-nen-tang-dia-chi-so-quoc-gia-gan-voi-ban-do-so-tren-dia-ban-tinh-binh-phuoc.pdf


 

 

 

- Triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả việc giao doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính” năm 2022. 

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 

13/10/2022 ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số (Cập nhật theo 

Quyết định 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022). 

- Xây dựng chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ phí 

thực hiện dịch vụ công. 

- Đánh giá tình hình triển khai quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh Bình Phước với Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone; 

Đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam. 

2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước 

2.1. Công tác thông tin, báo chí, xuất bản 

- Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền hiệu quả về các ngày lễ lớn của đất nước, 

của tỉnh, các hoạt động của lãnh đạo trung ương và của tỉnh tại địa phương; công 

tác chỉ đạo điều hành, các chương trình, đề án, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Đầu tư hệ thống loa thông minh cho 

các xã, phường, thị trấn. 

- Triển khai thực hiện các của Kế hoạch UBND tỉnh, của Sở ban hành, 

gồm: Tuyên truyền về chuyển đổi số; tuyên truyền về an toàn giao thông; tuyên 

truyền phòng, chống rác thải nhựa; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến 

kiến thức về an toàn thông tin; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên; 

giảm nghèo thông tin; phòng, chống thiên tai; thông tin đối ngoại; thông tin cơ 

sở; bình đẳng giới; các Đề án, dự án chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Tiếp tục theo dõi công tác thông tin, tuyên truyền của 13 cơ quan báo chí 

có hợp tác với UBND tỉnh; tổ chức đánh giá kết quả hợp tác của năm, xây dựng 

định hướng năm 2023 trình UBND tỉnh vào cuối năm 2022. 

2.2. Về bưu chính 

- Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai thử 

nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số làm cơ sở đánh giá, đề 

xuất triển khai diện rộng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ 

liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 



 

 

 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh thực 

hiện quy hoạch, cấp đất và hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất để Bưu điện tỉnh xây dựng Bưu điện văn hóa đáp ứng tiêu chí số 8 để 

các xã về đích nông thôn mới năm 2022 (các xã Đoàn Kết thuộc huyện Bù Đăng 

và xã Lộc Hòa thuộc huyện Lộc Ninh chưa quy hoạch đất cho điểm Bưu điện 

văn hóa xã). 

- Tham mưu Ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả việc giao doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc tại Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2.3. Về viễn thông internet và tần số vô tuyến điện 

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị viễn thông, truyền hình cáp triển 

khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về Tần số vô tuyến điện; Theo 

dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch phát triển mạng 5G tại Khu công 

nghiệp và phủ sóng khu vực biên giới. 

- Tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện chỉnh trang, 

làm gọn hệ thống cáp trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo Sơ kết về về công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh 

thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. 

2.4. Về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới và đảm bảo tiêu chí số 8 (thông tin và truyền thông) 

- Tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng 

cường hoạt động tuyên truyền sâu rộng các chủ trương có liên quan đến Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đa dạng các hình thức tuyên truyền, 

nhân rộng các mô hình hay và tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực 

tham gia thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí về y tế, môi trường và an toàn 

thực phẩm, an ninh trật tự, giao thông, truyền thông… và các tiêu chí chưa đạt 

xây dựng nông thôn mới cũng như nâng cao. 

- Triển khai đầu tư hệ thống loa ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông 

cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó có đầu tư cho 15 xã về 

đích nông thôn mới năm 2022 với 219 cụm, 461 loa thông minh sau khi hoàn tất 

các thủ tục thực hiện; Đảm bảo tốt tiêu chí 100% xã có điểm bưu chính có người 

phục vụ. 

2.5. Về Công nghệ thông tin  

- Phối hợp thực hiện thành công chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm nâng 

cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi 

số để phát triển Chính quyền số. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi Ipv6 trên địa bàn tỉnh. 



 

 

 

- Triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà 

(MOOCS) trên địa bàn tỉnh. 

- Tập huấn, hướng dẫn hoạt động của các Tổ công nghệ cộng đồng tại các 

địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực y tế, 

giáo dục. 

- Triển khai tốt các nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính (trong Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2022). 

- Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký 

thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm 2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cơ quan 

nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2022. 

- Tham mưu nội dung Tổng kết Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2022; 

Đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

- Tiếp tục kiểm tra các dự án công nghệ thông tin theo Kế hoạch số 72/KH-

UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh. 

- Triển khai Dự án “Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây 

dựng Chính quyền số, Địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-

2025; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 

09/3/2022 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng năm 2022. 

2.6. Thanh tra, kiểm tra: Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật các lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh, gồm: lĩnh vực bưu chính 

chuyển phát; lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm; kiểm tra các đại lý internet, 

trò chơi điện tử; thanh tra Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022./. 
 

 

 

Nơi nhận:     

- Bộ TTTT; VP.Đại diện BTTTT tại TP.HCM; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Phòng VH-TT, Đài TT-TH cấp huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ THAM MƯU UBND TỈNH BAN HÀNH  

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
 

STT SỐ VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG 
GHI 

CHÚ 

I Các Quyết định   

1.  

Quyết định số 

244/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2022 

Ban hành quy chế quản lý, khai thác, vận 

hành Trung tâm Điều hành Thông minh 

tỉnh và Trung tâm Điều hành thông minh 

cấp huyện 

 

2.  

Quyết định số 

282/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2022 

Ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, khai 

thác và sử dụng dữ liệu hệ thống thông tin 

địa lý GIS tỉnh Bình Phước 

 

3.  

 Quyết định số 

395/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2022  

Ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước 

 

4.  

Quyết định số 

757/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2022  

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo về Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước 
 

5.  

Quyết định Số 

283/QĐ-UBND 

ngày 15/02/2022 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

án Đầu tư hệ thống loa thông minh cho 

các xã, phường, thị trấn 
 

II Các Kế hoạch   

1.  

Kế hoạch số 

62/KH-UBND 

ngày 09/3/2022  

Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022 
 

2.  

Kế hoạch số 

66/KH-UBND 

ngày 16/3/2022 

Hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi 

số năm 2022 
 

3.  

Kế hoạch số 

110/KH-UBND 

ngày 25/4/2022 

Triển khai “Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số” trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước 

 

4.  

Kế hoạch số 

139/KH-UBND 

ngày 12/5/2022 

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán 

không dùng tiền mặt trong các trường 

học,cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế  
 



 

 

 

5.  

Kế hoạch số 

106/KH-UBND 

ngày 21/4/2022 

Triển khai Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban 

Quốc gia chuyển đổi số  
 

6.  

Kế hoạch số 

72/KH-UBND 

ngày 17/3/2022 

Kiểm tra việc triển khai các dự án công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉn  

 

 

7.  

Kế hoạch số 

165/KH-UBND 

ngày 01/6/2022 

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 

theo Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 

13/10/2021 của UBND tỉnh 

   

 

8.  

Kế hoạch số 

166/KH-UBND 

ngày 31/5/2022 

Học tập kinh nghiệm triển khai chuyển 

đổi số, thực hiện thanh toán không dùng 

tiền mặt tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. 

 

9.  

Kế hoạch số 

131/KH-UBND 

ngày 09/5/2022 

Triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước 
 

10.  
Kế hoạch số 

31/KH-UBND 

ngày 11/2/2022 

Kế hoạch tổ chức gặp mặt các cơ quan 

báo chí đầu Xuân Nhâm Dần 2022 
 

11.  
Kế hoạch số 

49/KH-UBND 

ngày 01/3/2022 

Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước 
 

12.  
Kế hoạch số 

58/KH-UBND 

ngày 07/3/2022 

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 
 

III Các văn bản khác (Công văn chỉ đạo, Báo cáo...)  

1.  

Số 951/UBND-

KGVX ngày 

29/4/2022 

Triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông 

nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc 

đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

2.  

Số 1231/UBND-

KGVX ngày 

28/5/2022 

Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh 
 

3.  Số 969/UBND- Tổ chức thực hiện Quyết định 422/QĐ-  



 

 

 

KSTTHC ngảy 

04/5/2022 

TTg của Thủ tướng Chính phủ 

4.  

Số 808/UBND-

KGVX ngày 

14/4/2022 

Cung cấp, bổ sung dữ liệu chuyên ngành 

về Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh 
 

5.  

Số 807/UBND-

KGVX ngày 

14/4/2022 

Thuận chủ trương tổ chức Hội thảo thúc 

đẩy chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 

2022 

 

6.  
Số 17/BC-UBND 

ngày 19/01/2022 

Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật 

trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông 

tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội và các dịch vụ nội dung thông tin, 

truyền thông khác trên mạng Internet 

 

7.  

Số 199/UBND-

KGVX ngày 

26/01/2022 

Thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí 
 

8.  

Số 296/UBND-

KGVX ngày 

26/01/2022 

Ký kết hợp tác thông tin giai đoạn 2022-

2023 
 

9.  

Số 1325/UBND-

KGVX ngày 

07/6/2022 

Phối hợp thực hiện Đặc san Bình Phước - 

đầy khát vọng “cất cánh” sau hơn 25 năm 

tái lập tỉnh. 
 

10.  
Triển khai Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn bản 

Mật 

 

_________________ 


