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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kì họp thứ 

19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc Tổ chức kỳ hợp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Cần 

Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

47/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần 

Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1. Về báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và 

xuất bản, in và phát hành 

 Qua công tác điểm báo trong 06 tháng đầu năm, có 1.994 tin, bài viết có nội 

dung phản ánh về Cần Thơ, trong đó có 1.571 (79%) tin, bài viết có nội dung phản 

ánh tích cực; 420 (21%) tin, bài viết có nội dung phản ánh tiêu cực. Đối với công 

tác tuyên truyền, Sở đã ban hành 144 Công văn chỉ đạo, cung cấp thông tin cho 

báo chí Trung ương, địa phương và đài truyền thanh trên địa bàn nhằm tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương và trung ương, đồng thời, thực hiện 

đặt hàng báo chí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp đối với 12 cơ quan báo, đài TW, địa phương đóng trên địa bàn. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố tổ chức họp báo quý I, 

II/2021, qua đó, đã kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đối với những vụ 

việc mà báo chí quan tâm, góp phần định hướng báo chí phản ánh đúng và trung 

thực đối với những vụ việc tiêu cực xảy ra tại địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng 

thời, để tạo điều kiện cho các phóng viên hoạt động theo đúng quy định của Luật 

Báo chí, Sở TTTT đã phối hợp phát thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025. Cập nhật 

thông tin Người phát ngôn của cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tạo điều kiện cho các 

cơ quan báo chí tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. 

Đối với công tác cấp phép, trong 06 tháng đầu năm, Sở TTTT đã thẩm định 

và cấp 86 giấy phép về lĩnh vực báo chí, xuất bản, trong đó có 75 giấy phép xuất 

bản tài liệu không kinh doanh; 08 giấy phép xuất bản bản tin; 01 giấy phép họp báo, 

01 giấy phép thiết lập trang trang thông tin điện tử; 01 xác nhận đăng ký hoạt động 

in. Triển khai thực hiện Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn việc cấp giấy 
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phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn 

phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện 

tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. Tham mưu UBND 

thành phố báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in. 

Thực hiện báo cáo việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng 

đồng; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND về tăng cường công tác 

dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố giai 

đoạn 2015-2020. Góp ý nội dung quyển sách thông tin tổ chức nhân sự HĐND và 

UBND nhiệm kỳ 2021-2026 do Sở Nội vụ biên soạn; góp ý đối với 04 dự thảo về 

công tác thông tin tuyên truyền: Chương trình Phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao 

động trái quy định của pháp luật; Đề án Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 

tầm nhìn 2030; Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm; Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng dân tộc thiểu số.  

2. Về bưu chính 

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát trong dịp Tết Nguyên đán 

năm 2021; hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính phòng, chống dịch COVID - 19 

trong vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố; hỗ trợ cho Bưu điện thành phố 

Cần Thơ trong việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ bản đồ số Vmap trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ; thực hiện chỉ đạo của Vụ Bưu chính về cuộc điều tra sản 

lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công 

ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 

Sở TTTT đã ban hành Quyết định thành lập Tổ điều tra và phương án điều tra theo 

chỉ đạo. Đề xuất đề tài phát hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2023 với 02 đề tài: 

Đề tài về sự kiện: “Di sản văn hóa phi vật thể Chợ nổi Cái Răng” và Đề tài về nhân 

vật “ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa”. Thực hiện báo cáo về Bộ TTTT việc rà soát các 

xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, để làm việc với Tổng Công ty 

Bưu điện Việt Nam và các doanh nghiệp Bưu chính về việc tiếp tục đầu tư mở 

rộng tại các xã chưa có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, đảm bảo mỗi xã 

đều có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ.  

3. Về Viễn thông, Internet và Tần số vô tuyến điện  

Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 

29/12/2014 của UBND thành phố về chỉnh trang mạng cáp viễn thông đến năm 

2020. Theo đó, sau 6 năm thực hiện chỉnh trang toàn thành phố theo Kế hoạch số 

118/KH-UBND, Sở đã triển khai chỉnh trang được 832 tuyến đường, tuyến hẻm 

với tổng chiều dài là 1.197 km, vượt kế hoạch phần khối lượng bó gọn, trong đó 

gông đạt được là 295 tuyến với tổng chiều dài là 527 km; bó gọn được 537 tuyến 

đường, hẻm với tổng chiều dài là 670 km. Trên cơ sở kết quả đạt được trong công 

tác chỉnh trang, bó gọn cáp, Sở TTTT cũng đã tham mưu UBND thành phố ban 

hành Kế hoạch chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ đến năm 2025.  
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Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2021 với Trung tâm Internet 

Việt Nam. Đề nghị các Tập đoàn Viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone) triển khai 

thí điểm và thương mại hóa mạng 5G trên địa bàn thành phố Cần Thơ (giữa tháng 

4/2021, Viettel Cần Thơ đã triển khai thí điểm 5G tại khu vực UBND thành phố, 

đường Hòa Bình và khu vực Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ); đề nghị các doanh nghiệp 

viễn thông hỗ trợ nhắn tin tuyên truyền đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn 

thành phố để vận động cử tri đi bầu cử trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, 

VNPT Cần Thơ khảo sát hiện trạng và đề xuất lắp đặt camera IP quản lý tập trung 

đối với các khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn thành phố nhằm góp phần cùng 

thành phố trong việc phòng, chống dịch COVID -19. Chỉ đạo các cơ quan, doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức đánh giá an toàn và báo cáo, xử lý công trình 

tháp truyền thông có dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn, khai thác, sử 

dụng hoặc có nguy cơ sập đổ. 

4. Về ứng dụng công nghệ thông tin  

Thực hiện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy và trình UBND thành 

phố phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị thông minh giai 

đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời, xây dựng Kế hoạch triển 

khai Đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh. Trình 

UBND thành phố các nhiệm vụ: việc triển khai thực hiện Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu số của cơ quan nhà nước; phê duyệt nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử 

thành phố Cần Thơ lên phiên bản 2.0; Nghị Quyết, Chương trình chuyển đổi số 

thành phố Cần Thơ; kế hoạch phát triển chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ 

giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử thành phố Cần 

Thơ năm 2021; kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban 

Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố năm 2021; trình thẩm 

định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án: “Xây dựng phần mềm nền tảng, 

điều hành cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh”; “Xây dựng hạ tầng cho 

Trung tâm điều hành thông minh IOC”. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; ban hành văn bản chỉ đạo sử dụng 

các ứng dụng trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Tạo tên miền meet.cantho.gov.vn (https://emeeting.vn) để sử dụng ứng 

dụng họp, làm việc trực tuyến phục vụ cho công tác phòng, chống COVID-19 trên 

địa bàn thành phố. Thực hiện vận hành các cuộc hội nghị truyền hình của thành 

phố và hỗ trợ vận hành các cuộc hội nghị truyền hình của quận, huyện. Phối hợp 

triển khai hợp phần 3, dự án 3 do Ban Quản lý ODA quản lý. Theo dõi và  phối 

hợp vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh thành phố Cần Thơ.  

Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chữ ký số theo Thông tư số 17/2014/TT-

BTTTT; triển khai Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

https://emeeting.vn/
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chữ ký số quốc gia; kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của CQNN năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Thực hiện báo cáo trực tuyến trên 

hệ thống của Bộ Thông tin và Truyền thông: các nhiệm vụ xây dựng chính phủ 

điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ; theo dõi mức độ ứng dụng ICT trong phát triển 

đô thị thông minh; khai báo Dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện chấm điểm Bộ chỉ 

số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh cho thành phố Cần Thơ (ứng dụng CNTT); chấm điểm 

hệ thống đánh giá mức độ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh. Ban hành Kế 

hoạch phát triển Chính quyền số năm 2021 của Sở TTTT; phối hợp xây dựng 

Chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục 

vụ; góp ý dự thảo Báo cáo phân tích Chỉ số PAPI năm 2020. (Sở Nội vụ đã ban 

hành).  

5. Về công nghiệp ICT 

Hoàn thành việc ký Bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt 

động trong Khu CNTT tập trung TP Cần Thơ. Tham mưu UBND thành phố giải 

trình theo Công văn số 813/BTTTT-CNTT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và truyền thông và Văn phòng Chính phủ về Đề án thành lập Khu CNTT 

tập trung thành phố Cần Thơ và đã được Chính phủ phê duyệt thông qua Quyết 

định số 895/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Khu công nghệ 

thông tin tập trung thành phố Cần Thơ. Tham mưu thực hiện Công văn số 

2386/VPUB-XDĐT ngày 07/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển 

khai Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ. Triển khai khảo sát hệ thống 

chỉ tiêu thống kê thông tin và truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin. Mời 

các doanh nghiệp CNTT họp với Cục Tin học hóa về sản phẩm Make in Việt Nam. 

Trên cơ sở Công văn số 47/2021/CNPM-PM ngày 23/4/2021 của Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông Trường Đại học Cần Thơ, Sở đã gửi Bộ Thông tin 

và Truyền thông Công văn đề nghị về việc công bố thông tin sản phẩm, dịch vụ đạt 

tiêu chí ưu tiên đầu tư, mua sắm theoThông tư số 40/2020/TT-BTTTT. Góp ý dự 

thảo Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Công văn gửi 

doanh nghiệp  tham gia giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021. 

6. Về an toàn thông tin (ATTT) mạng 

Thực hiện hướng dẫn xây dựng, góp ý hồ sơ ATTT cấp độ cho các đơn vị, số 

hồ sơ ATTT đã được phê duyệt là 38/54 hồ sơ. Hướng dẫn quy trình cấp chứng thư 

số SIM PKI, đến thời điểm hiện tại, Số lượng chứng thư số đã cấp của tổ chức là 

454 (đang hoạt động 299), cá nhân là 2013 (đang hoạt động 918), trong đó có 220 

cá nhân đã được cấp Chứng thư số SIM PKI để sử dụng trên các thiết bị di động. 

Bảo đảm duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn thông tin Trung tâm dữ liệu 

thành phố, hệ thống thư điện tử của thành phố. Tổng số hộp thư điện tử là 12.656, 

hệ thống máy chủ ảo là 282. cổng Thông tin điện tử thành phố và các cổng thành 

phần, hệ thống phần mềm dùng chung (quản lý văn bản và điều hành của thành 

phố; cổng dịch vụ công trực tuyến và phần mềm một cửa điện tử thành phố) đều 

hoạt động ổn định. Qua kiểm tra an toàn thông tin, tổng số thư rác đã chặn tự động 

là 1.230.951; tổng số IP dò quét hệ thống là 2.082; tổng số Quốc gia tấn công, dò 
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quét hệ thống là 65. Phối hợp các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các phương tiện và 

nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến của thành phố (45 cuộc 

họp/6 tháng đầu năm). Kiểm tra và theo dõi đường TSLCD các đơn vị sở, ban, 

ngành và xã, phường, thị trấn. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 Thực hiện 02 cuộc thanh tra chuyên ngành TTTT với 09 đối tượng (07 tổ 

chức, 02 cá nhân), qua đó, Sở TTTT đã xử phạt vi phạm hành chính 03/09 đối 

tượng vi phạm (02 tổ chức, 01 cá nhân) với tổng số tiền là 3,75 triệu đồng (đã nộp 

NSNN), nhắc nhở 06/09 đối tượng còn lại. Giải quyết, xử lý 15 vụ việc trong lĩnh 

vực TTTT với 21 đối tượng vi phạm (06 tổ chức, 15 cá nhân), kết quả, xử phạt vi 

phạm hành chính 03/21 đối tượng vi phạm (01 tổ chức, 02 cá nhân) với tổng số 

tiền là 32,5 triệu đồng (đã nộp NSNN), nhắc nhở 18/21 đối tượng vi phạm còn lại. 

 Tổng số lượt tiếp, làm việc với tổ chức/công dân là 36 lượt (01 lượt định kỳ, 

35 lượt thưởng xuyên) liên hệ liên quan đến các lĩnh vực TTTT, các vấn đề của các 

tổ chức, cá nhân đều được giải quyết, hướng dẫn đúng quy định. Tiếp nhận, giải 

quyết 33 đơn (01 đơn khiếu nại, 32 đơn phản ánh) của tổ chức/cá nhân liên quan, 

hiện đã xem xét, thẩm tra, giải quyết hoàn thành 31/33 đơn phản ánh, 02/31 đơn 

còn lại (01 khiếu nại, 01 phản ánh) đang trong quá trình giải quyết, xử lý.  

Chỉ đạo các Phòng chuyên môn thực hiện 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật trong hoạt động TTTT (01 cuộc về in và photocopy, 01 

cuộc về tần số vô tuyến điện) đối với 56 đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đó, Sở đã thực hiện nhắc nhở đối với 08 cơ sở in 

chưa đăng ký hoạt động in với Sở TTTT và 06 cơ sở dịch vụ photocopy chưa thực 

hiện đăng ký hoạt động với UBND quận, huyện theo quy định tại Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ. Kết quả kiểm tra định kỳ về quản 

lý, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện năm 2021 đối với 05 tổ chức 

đều chấp hành đúng quy định pháp luật. Cử 02 lượt cán bộ tham gia các Đoàn 

kiểm tra do Trung tâm Tần số VTĐ khu vực IV, Cục quản lý thị trường chủ trì. Do 

tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Sở không tổ chức cuộc kiểm tra về 

thuê bao di động trả trước, thay vào đó Triển khai bằng văn bản về việc tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý thông tin thuê bao 

tại địa bàn. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021  

1. Về báo chí, xuất bản, in, phát hành, phát thanh, truyền hình, thông tin 

điện tử và thông tin cơ sở 

Tham mưu UBND thành phố tổ chức họp báo và Họp mặt Báo chí định kỳ; 

phối hợp giải quyết các nội dung thông tin sai sự thật và ấn phẩm vi phạm trên báo 

chí/MXH/xuất bản phẩm; kiểm tra đại lý internet và trò chơi điện tử công cộng; 

tổng hợp tình hình báo chí; điểm báo định kỳ; thống kê công tác phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí; chuyển tải, kết nối các nội dung báo chí quan tâm đến 

các sở, ban, ngành thành phố xem xét, trả lời báo chí; thẩm định và cấp giấy phép 
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lĩnh vực báo chí, xuất bản, in và phát hành. Thực hiện biên tập và xuất bản Tập san 

TTTT. Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương địa phương thực 

hiện công tác tuyên truyền. 

2. Về bưu chính 

Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bưu điện thành phố Cần Thơ trong việc rà 

soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ bản đồ số Vmap trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Triển khai và báo cáo kết quả điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với 

dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 

năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tổ chức 01 đợt kiểm tra dịch vụ bưu 

chính khi tình hình dịch COVID-19 ổn định; tiếp tục đôn đốc Bưu điện thành phố 

Cần Thơ triển khai 9 điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ tại 9 xã chưa có 

điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; triển khai tuyên truyền, thông tin đến 

các sở, ngành, quận huyện và người dân được biết và tiếp cận đến sàn thương mại 

điện tử voso.vn và spostmart.vn để tiêu thụ và quảng bá nông sản, sản phẩm trên 

địa bàn thành phố đến cả nước. 

3. Về viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện. 

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch chỉnh trang cáp giai đoạn 2021-

2025, tiếp tục theo dõi sự chỉ đạo của UBND thành phố để hoàn thành Kế hoạch 

ngầm hóa mạng cáp thông tin giai đoạn 2021-2025; Hoàn chỉnh, ban hành đơn giá 

dùng chung để áp dụng thí điểm; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp quản lý hạ 

tầng viễn thông, điện lực trên địa bàn thành phố; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 

của phòng theo kế hoạch 01/KH-STTTT năm 2021; Đánh giá việc thực hiện Chỉ 

thị 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ TTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng 

chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông; Hỗ trợ 

các chủ đầu tư, các quận, huyện trình tự thủ tục, giải pháp kỹ thuật trong việc ngầm 

hóa hệ thống cáp viễn thông tại các khu dân cư, các quận, huyện; Hỗ trợ Ban quản 

lý dự án ODA trong công tác di dời cáp viễn thông, cáp điện lực tại một số dự án; 

Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; Giải quyết các công việc 

phát sinh; triển khai kế hoạch phát triển Internet cáp quang đến hộ gia đình theo 

Chỉ thị 01 của Bộ TTTT; phối hợp, triển khai các giải pháp hỗ trợ phòng, chống 

Covid-19 như hệ thống camera giám sát điểm khai báo y tế, hệ thống camera giám 

sát tại các khu cách ly tập trung, chỉ đạo doanh nghiệp thông tin di động nhắn tin 

tuyên truyền phòng, chống COVID-19. Thực hiện các biện pháp quản lý SIM rác, 

tin nhắn rác, cuộc gọi rác. 

4. Về ứng dụng công nghệ thông tin 

Rà soát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước, theo dõi đôn đốc, tham mưu văn bản chỉ đạo. Theo dõi, quản lý số lượng chữ 

ký số, hướng dẫn quy trình cấp chữ ký số mới theo Thông tư số 185/2019/TT-

BQP; theo dõi tiến độ xây dựng Đề án Xây dựng TPCT phát triển thành Đô thị 

thông minh, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030 (Chuẩn bị đầu tư dự án: 

Xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành cho Trung tâm điều hành đô thị thông 

minh, dự án Xây dựng hạ tầng cho Trung tâm điều hành thông minh IOC và dự án 

Nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử). Theo dõi và phối 
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hợp vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thông minh IOC. Rà soát, thống kê, 

tổng hợp số liệu về các hệ thống dùng chung toàn thành phố (quản lý văn bản điều 

hành, Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin Một cửa điện tử). Báo cáo các nhiệm 

vụ xây dựng CPĐT theo Nghị quyết số 17/NQ-CP; khai báo Dịch vụ công trực 

tuyến (báo cáo trực tuyến trên hệ thống báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hàng tháng). Tham mưu trình “Xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông 

minh cho thành phố Cần Thơ”. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

Chính quyền số năm 2021. Phối hợp tổ chức Hội thảo Chuyển đôi số; tham mưu 

ban hành Bộ chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh; báo cáo Chuyển số theo Quyết định số 

749/QĐ-TTg. Tham mưu quy trình nội bộ phối hợp thẩm định dự án, hoạt động 

ứng dụng CNTT. 

5. Về công nghiệp ICT 

Khảo sát hệ thống chỉ tiêu thống kê thông tin và truyền thông và ứng dụng 

công nghệ thông tin. Phối hợp với Quỹ Đầu tư và phát triển thành phố tham mưu 

UBND thành phố triển khai Quyết định số 895/QĐTTg, trong đó, xác định trách 

nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát các chính sách ưu đãi đầu 

tư quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, các chính sách quản lý chuyên 

ngành như quản lý đầu tư, đất đai, thuế, hạ tầng viễn thông,.. để tham mưu ban 

hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (văn bản quy phạm pháp luật) theo thẩm 

quyền nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ 

thông tin tập trung thành phố Cần Thơ. 

6. Về an toàn thông tin mạng 

Tiếp tục theo dõi, quản lý việc sử dụng chữ ký số, tiếp nhận và đăng ký chứng 

thư số trong các cơ quan nhà nước, tham mưu văn bản chỉ đạo; Góp ý, thẩm định 

hồ sơ ATTT theo cấp độ; Tham mưu xây dựng Kế hoạch An toàn thông tin mạng 

giai đoạn 2021-2025. Bảo đảm duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn thông 

tin Trung tâm dữ liệu thành phố. Triển khai các hoạt động đội ứng cứu sự cố An 

toàn thông tin mạng. 

Bảo đảm duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn thông tin Trung tâm dữ 

liệu thành phố: hệ thống thư điện tử của thành phố; Hệ thống máy chủ ảo. Quản lý, 

vận hành ổn định hội nghị truyền hình của thành phố, sở, ngành và quận huyện. 

Theo dõi, giám sát đảm bảo các kết nối và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng 

TSLCD cấp II. Duy trì tổng đài nhắn tin SMS, kết nối phần mềm một cửa điện tử. 

Quản lý, vận hành ổn định, đảm an toàn thông tin các ứng dụng dùng chung của 

thành phố: phần mềm Một cửa điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, 

Cổng Dịch vụ công, Trục liên thông, Cổng thông tin điện tử. Phối hợp khắc phục 

sự cố, hỗ trợ sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. Triển khai các hoạt 

động đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.  

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Tổ chức thực hiện các công tác theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được 

được phê duyệt. Tham mưu, thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và thường 

xuyên; tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền 

theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị 
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theo kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị thực hiện, giải quyết, xử lý các vụ việc vi 

phạm pháp luật về TTTT. Thực hiện hỗ trợ các Phòng VHTT các quận/huyện 

trong công tác quản lý, kiểm tra các lĩnh vực TTTT khi có yêu cầu hỗ trợ.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, Sở Thông tin và Truyền thông kính báo Hội đồng nhân dân thành phố 

tổng hợp./. 

Nơi nhận:             
- HĐND TP;                                       

- UBND TP;                                                      

- Lưu: VT.  
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