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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018  

về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

(Phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố) 

 

Thực hiện Công văn số 1434/UBND-TH ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ (TPCT) về việc phân công thực hiện Kế 

hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) TPCT nhiệm kỳ 2016 – 

2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp thứ 10 của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể sau: 

1. Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng 

Không gian mạng hiện nay là một trận địa phức tạp, bao gồm nhiều thành 

phần xã hội, mọi thông tin trên mạng chưa hẳn là sự thật. Vì vậy, việc nâng cao ý 

thức người dân về sử dụng không gian mạng là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Sở 

TTTT triển khai các Doanh nghiệp thông tin di động xây dựng kế hoạch thực hiện 

nội dung đưa thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố đến người dân 

trên địa bàn thành phố qua hệ thống tin nhắn của điện thoại di động nhằm định 

hướng những thông tin chính thống về chính sách của Đảng và Nhà nước nắm biết 

và thực hiện. Trên địa bàn TPCT, hiện nay đã lắp đặt 25 điểm wifi với 299 đầu 

phát tạo điều kiện để quảng bá, công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện trên 

môi trường mạng.  

Đồng thời, Sở TTTT cũng kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền theo 

chủ đề, chủ điểm của Trung ương và địa phương cho báo, đài và quận, huyện tuyên 

truyền để người dân kịp thời nắm bắt được những thông tin đang được xã hội quan 

tâm, từ đó định hướng đúng các thông tin trên không gian mạng. 

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với người đưa tin sai, lợi 

dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt, gọi điện lừa 

đảo, vi phạm pháp luật.  

Sở TTTT thường xuyên rà soát các hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa 

bàn, kịp thời làm việc, chấn chỉnh đối với những nội dung không đúng sự thật, cụ 

thể: Làm việc với các cơ quan báo chí liên quan đến bài viết về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố; đề nghị Văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ trả lời Đơn khiếu nại 

của nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 về việc thông tin sai sự thật.  
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Để công tác quản lý báo chí ngày càng đạt hiệu quả cao, Sở TTTT tham mưu 

UBND TPCT ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động Tổ xử lý thông 

tin trên lĩnh vực báo chí, mạng xã hội. 

Thường xuyên tiếp nhận, xử lý và phối hợp giải quyết các vụ việc đăng tin 

trên mạng xã hội: tiếp nhận, giải quyết 02 đơn phản ánh liên quan đến việc bị xúc 

phạm trên mạng xã hội Facebook; phối hợp xử lý vụ việc vi phạm đăng tải thông 

tin trên Facebook của 02 đối tượng; thẩm định nội dung thông tin phát tán trên 02 

trang Facebook của 02 đối tượng (tại trường ĐHCT) do Công an TPCT đề nghị. 

3. Các giải pháp hữu hiệu hơn về mặt kỹ thuật và quy định trong quản lý 

sim điện thoại di động. Chấn chỉnh những vi phạm của các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh, sử dụng sim trái pháp luật  

Công tác quản lý sim điện thoại di động được đặc biệt quan tâm từ cấp Bộ 

TTTT đến địa phương: Bộ TTTT đã có Công văn số 866/BTTTT-TTra ngày 26 

tháng 3 năm 2019 về việc chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động. 

Theo đó, Bộ TTTT đã giao trách nhiệm đến Chủ tịch và Tổng Giám đốc các doanh 

nghiệp viễn thông trong việc quản lý chặt chẽ quy trình quản lý sim di động trả 

trước đối với quy trình nội bộ và Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền. Quy 

định thêm đối với tất cả các sim thuê bao hòa mạng mới phải là sim thuê bao 

không có tiền và lưu lượng trong bất kỳ tài khoản nào trước khi nạp thẻ lần đầu. 

Trong trường hợp phát hiện tình trạng sim rác được bán trên thị trường (trên phạm 

vi nước Việt Nam) thì Bộ TTTT có văn bản nhắc nhở đến 2 lần, đến lần thứ 3 thì 

Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm hành 

chính, kỷ luật theo quy định của pháp luật đồng thời không xem xét tặng các danh 

hiệu đối với Chủ tịch, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp viễn thông. 

Trên địa bàn TPCT, hàng năm Sở TTTT thực hiện kiểm tra và thanh tra đối 

với công tác quản lý, đăng ký sim thuê bao di động trả trước. Đồng thời, tuyên 

truyền, hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện tăng cường công tác 

kiểm tra trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp phát hiện sim rác trên địa bàn 

cũng sẽ báo cáo về Bộ TTTT phối hợp xử lý theo quy định. 

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng sử dụng dịch 

vụ công trực truyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng lộ trình đề ra. Tuyên 

truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức và người dân biết và tham gia thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyến.  

Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để 

tổ chức, cá nhân biết và khai thác sử dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 

1064/STTTT-CNTT ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Sở TTTT. Phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; với các cơ quan báo, đài, các tổ chức đoàn thể, 

hiệp hội thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các hình thức: Cổng thông tin 

điện tử thành phố, các Trang thông tin điện tử, Wifi công cộng, mạng xã hội Zalo 

và các hình thức khác như hội nghị, tập huấn. Tuyên truyền đến học sinh và phụ 

huynh của các em trong các trường cấp 2, cấp 3 cùng tham gia trên địa bàn TPCT.  
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Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của HĐND 

TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố) 

của Sở TTTT TPCT./. 

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- TT HĐND TPCT; 

- UBND TPCT;          

- Lưu: VT. 

 

           Đỗ Hoàng Trung 
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