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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả hoạt động tháng 01 

và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 02 năm 2021 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh 

Sóc Trăng, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Sóc Trăng báo cáo tình 

hình, kết quả hoạt động tháng 01 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 02 năm 

2021 của đơn vị, cụ thể như sau: 

I. Tình hình, kết quả hoạt động tháng 01/2021: 

1. Báo chí, xuất bản, tuyên truyền và thông tin đối ngoại:  

- Công tác tuyên truyền: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ 

TTTT,…, Sở ban hành 07 công văn và 01 kế hoạch phối hợp với các sở, ban, 

ngành, báo, đài tỉnh, UBND cấp huyện, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh; 

chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện 

tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước,… đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu 

cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về tăng cường biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; các giải pháp đảm bảo cân 

đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021; tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;… 

- Tình hình hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí: 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền bám sát định hướng của Trung ương và tỉnh; 

phản ánh kịp thời các sinh hoạt chính trị và đời sống xã hội tại địa phương. Qua đó, 

báo chí đã góp phần định hướng tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân. Trong tháng, 

các báo Trung ương và khu vực có khoảng 100 tin, bài viết về Sóc Trăng; Cổng 

TTĐT của tỉnh có gần 200 tin, bài; Báo Sóc Trăng có khoảng trên 700 tin, bài;… 

phản ánh kịp thời tình hình của tỉnh, đặc biệt là các tin, bài viết về việc: Thủ tướng 

Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc 

Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng và ông Vương Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; về Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh 

Hùng chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng về 

tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số; về thắng lợi của vụ tôm 

2020 trên địa bàn tỉnh; Sóc Trăng dành 1,6 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo; về tình hình dịch bệnh SARS-CoV-2;.... Sở thực hiện tốt công tác 
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điểm báo tuần giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt nhanh các thông tin, từ đó chủ động 

trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phối hợp với 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí 

tháng 01 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2021. 

- Công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in, phát hành: Sở đã cấp 05 Giấy 

phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho 05 cá nhân, tổ chức đơn vị với tổng số 

5.100 bản in; 01 Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

cho Công ty TNHH - MTV Hải Linh Nhi. Tất cả hồ sơ đều giải quyết đúng và 

trước hạn; nhận và đọc lưu chiểu theo đúng quy định. 

2. Bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và thông tin điện 

tử (TTĐT): 

- Bưu chính: Sở xác nhận Thông báo thay đổi nội dung liên quan đến hồ sơ 

cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với Công ty TNHH 

Kerry Express (Việt Nam) - Văn phòng đại diện Sóc Trăng, Công ty Cổ phần dịch 

vụ Giao Hàng Nhanh - Chi nhánhSóc Trăng; cung cấp thông tin doanh nghiệp, tổ 

chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo yêu cầu 

của Vụ Bưu chính - Bộ TTTT để tổng hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính;… 

- Viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và TTĐT: Sở chỉ đạo các doanh 

nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng, đảm bảo thông tin liên lạc trong các ngày nghỉ Tết Nguyên 

đán Tân Sửu năm 2021 và treo cờ Tổ Quốc; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, 

Truyền hình cáp hoạt động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng khẩn trương rà soát, tổng 

kiểm tra tất cả các tuyến cáp viễn thông, cáp truyền hình của các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh, xử lý các trường hợp cáp thông tin, cáp truyền hình mất an toàn, thực 

hiện chỉnh trang, gắn thẻ nhận diện và thu hồi các tuyến cáp, sợi cáp viễn thông, 

cáp truyền hình, dây thuê bao không còn sử dụng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng 

cho người dân và đảm bảo mỹ quan đô thị theo kiến nghị của cử tri, đại biểu 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 22; ban hành công văn trả lời UBND huyện Thạnh Trị 

về việc đề nghị hỗ trợ máy phát sóng cho Đài Truyền thanh huyện Thạnh Trị;… 

3. Công tác thanh tra:  

Sở ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 trong lĩnh vực TTTT 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; làm việc với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 

tỉnh trong việc cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử đối với các số 

thuê bao điện thoại có dấu hiệu lừa đảo theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều 

tra, Công an tỉnh Sóc Trăng. Trong tháng, Sở tiếp nhận 01 đơn phản ánh của Công 

ty TNHH - MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Mỹ Tho về việc 

đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook. Qua đó, Sở tiến hành giải quyết vụ 

việc theo đúng quy định pháp luật. 
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4. Kế hoạch - tài chính: 

Sở thực hiện thanh quyết toán 16 gói thầu thuộc các dự án, dự toán, đề án, 

chương trình,… thuộc lĩnh vực TTTT triển khai trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; 

trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Dự án “Nâng cấp bổ 

sung nền tảng Chính phủ điện tử theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

2.0; Nâng cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ Chính 

quyền điện tử và Đô thị thông minh” và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Xây 

dựng Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính 

quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng”;… 

5. Công nghệ thông tin (CNTT): 

Sở gửi Công văn cho Sở Nội vụ tỉnh hướng dẫn chi tiết nội dung tự đánh giá, 

chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020; thực hiện khảo sát đánh giá an 

toàn thông tin đối với các Website Chính phủ cho Cục An toàn thông tin - Bộ 

TTTT; thực hiện hỗ trợ cung cấp, cài đặt phần mềm diệt virus tại Văn phòng 

UBND tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh; hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh khắc phục lỗi truy cập các hệ thống ứng dụng CNTT sau khi cập 

nhật chứng chỉ SSL; tiến hành khắc phục xử lý mã độc, điểm yếu trên Hệ thống 

thông tin của cơ quan nhà nước theo yêu cầu của Cục An toàn thông tin - Bộ 

TTTT; gửi công văn đề nghị các ngân hàng có liên quan hỗ trợ đối chiếu các tài 

khoản ngân hàng phục vụ thanh toán trực tuyến; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh xử lý các hồ sơ trễ hạn trong thời gian xảy ra sự cố tại Trung tâm tích hợp 

dữ liệu tỉnh; hỗ trợ 09 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị truyền 

hình trực tuyến; hỗ trợ đăng ký cấp mới, thay đổi thông tin, thu hồi, khôi phục thiết 

bị chứng thư số của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và đăng ký cấp sim PKI cho lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Cấp mới 27 thiết kị token, 54 sim 

PKI, thay đổi thông tin 16 thiết bị token, thu hồi chứng thư số của 13 thiết bị token 

và 03 sim PKI;… 

6. Công tác pháp chế:  

Sở gửi công văn đề nghị Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định ban 

hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử tỉnh Sóc Trăng (thay thế Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 

12/12/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng). Bên cạnh đó, Sở còn tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện Thông tư số 43/2020/TT-

BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến” 

cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 

TTTT biết và thực hiện; thực hiện đóng góp ý kiến cho 19 văn bản của Trung ương 

và địa phương gửi lấy ý kiến; xây dựng báo cáo năm đối với các hoạt động trên 

lĩnh vực pháp chế;... 
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7. Tổng số văn bản ban hành trong tháng 01/2021: 

Trong tháng, Sở đã ban hành 241 văn bản và Trung tâm CNTT&TT (đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở) ban hành 16 văn bản các loại. 

II. Nhận xét, đánh giá: 

1. Thuận lợi:  

Sở luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

Bộ TTTT; cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành; sự nổ lực của tập thể lãnh 

đạo, công chức, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao.  

2. Khó khăn: 

- Thông tin xấu, độc, sai sự thật, lừa đảo, thiếu kiểm chứng... trên các trang 

mạng diễn biến ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, việc phối hợp xác minh, xử lý còn 

nhiều khó khăn. 

- Nguồn vốn và nguồn nhân lực CNTT của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu xây 

dựng Chính quyền điện tử. Một số ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức 

việc ứng dụng CNTT, nên chưa mạnh dạn triển khai các ứng dụng. 

3. Nguyên nhân: 

- Tỉnh chưa cân đối được ngân sách, kinh phí dành cho các nhiệm vụ TTTT 

chưa đáp ứng yêu cầu. Việc bố trí công chức, viên chức chuyên trách, phụ trách 

CNTT ở các cấp, các ngành chưa đáp ứng nhu cầu xây dựng Chính quyền điện tử 

của tỉnh.  

- Lợi dụng môi trường mạng, các phần tử xấu chống phá Đảng và Nhà nước 

ta trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tuy 

nhiên, việc quản lý tài khoản trên các trang mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn. 

- Một số lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa đánh giá hết tầm quan 

trọng của ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều 

hành của đơn vị nên chưa bố trí đủ nguồn lực cần thiết. 

 III. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 02/2021: 

1. Báo chí, xuất bản, tuyên truyền và thông tin đối ngoại: 

- Công tác tuyên truyền: Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương và của tỉnh,...; 

tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh trong năm 2020 và mục 
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tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021; thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đại biểu 

Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là phản ánh, tuyên truyền cho cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân chủ động cảnh giác và nhận diện được những thủ đoạn 

chống phá, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch trước, trong và sau 

Đại hội; thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương, chính sách, quy 

định của Đảng và Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị 

trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; tuyên truyền sâu rộng các chương 

trình bình ổn thị trường, chương trình xúc tiến thương mại trong nước cũng như 

của tỉnh Sóc Trăng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”; tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm 

(ATTP) đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng được biết, nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, đồng thời tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh 

báo nguy cơ mất ATTP trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2021; tăng cường thông tin tuyên truyền về công 

tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 

2021; tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vận 

động người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu 

cầu “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y 

tế), đẩy mạnh tuyên truyền việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại 

các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, bến tàu, trên các phương tiện giao thông công 

cộng, trong các nhà máy, xí nghiệp,... Các sự kiện tập trung đông người phải tuân 

thủ yêu cầu, hướng dẫn của ngành y tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức 

cảnh giác của Nhân dân đối với hoạt động tín dụng đen, cờ bạc,...trong những ngày 

cận Tết Nguyên đán; tuyên truyền, phản bác những thông tin xấu, độc, bịa đặt trên 

mạng xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách 

mạng và giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong các tầng lớp nhân 

dân; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện, hội nghị quan trọng của đất 

nước, của tỉnh trong tháng 02/2021;… 

- Thực hiện tốt công tác điểm báo hàng tuần gửi các cấp lãnh đạo để giúp 

lãnh đạo nắm bắt nhanh các thông tin phản ánh trên báo chí, từ đó chủ động trong 

công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Họp giao ban báo chí 

định kỳ theo quy định. 

- Tiếp nhận, thẩm định, cấp phép trong lĩnh vực báo chí và xuất bản cho các 

tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhận và đọc 

lưu chiểu theo đúng quy định. 

2. Bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và TTĐT: 

- Bưu chính: Sở thẩm định, đánh giá, xét công nhận đạt Tiêu chí số 8 về 

TTTT trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao cho xã trên địa 
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bàn tỉnh (khi có đề nghị); tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép, giấy xác 

nhận,… về các TTHC thuộc lĩnh vực bưu chính cho các doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn tỉnh;… 

- Viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và TTĐT: Sở thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận, gia hạn,… về các TTHC trong lĩnh vực 

viễn thông, internet cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác thanh tra:  

Sở tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân 

tham gia cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn 

tỉnh, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra đột xuất nếu phát hiện vi phạm, thanh tra 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ TTTT; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tăng cường công tác giám sát tình hình, diễn biến trên mạng mạng 

xã hội về các nội dung liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút 

Corona (covid-19) và các nội dung khác để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý 

những thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật gây hoang mang, tiêu cực, bức xúc 

trong dư luận xã hội; tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh có liên quan đến lĩnh vực TTTT, liên quan đến cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở quản lý;... 

4. Kế hoạch - tài chính: 

Sở thực hiện các hồ sơ phục vụ quyết toán Dự án Xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh Sóc Trăng; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự 

án “Nâng cấp bổ sung nền tảng Chính phủ điện tử theo khung kiến trúc Chính phủ 

điện tử Việt Nam 2.0; Nâng cấp, tích hợp, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng 

chung phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh”; tổ chức lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập 

trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc 

Trăng; thẩm định các dự toán ngành TTTT trên địa bàn tỉnh;… 

5. Về CNTT: 

- Về công tác tham mưu cho UBND tỉnh: Sở trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng. 

- Về công tác chuyên môn: Sở tiến hành khảo sát tình hình ứng dụng CNTT 

tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch thực hiện các 

giải pháp chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội năm 2021 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

hỗ trợ đăng ký cấp mới, thay đổi thông tin, thu hồi, khôi phục thiết bị chứng thư số 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện đăng ký 

cấp sim PKI cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thẩm định báo cáo 

https://vpdtsotttt.soctrang.gov.vn/VanBan/XemDi_ChiTiet_TimNhanh.aspx?t=3&m=29986
https://vpdtsotttt.soctrang.gov.vn/VanBan/XemDi_ChiTiet_TimNhanh.aspx?t=3&m=29986
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kinh tế - kỹ thuật các dự án CNTT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với VNPT Sóc 

Trăng hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị truyền hình 

trực tuyến; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khắc phục sự cố và sử dụng 

các phần mềm ứng dụng;… 

6. Công tác pháp chế:  

Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sóc Trăng (thay thế 

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng); 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực TTTT cho các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TTTT; theo dõi, giám 

sát tình hình thực thi pháp luật tại Sở; đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản 

của các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực TTTT tại Sở; kiểm soát chặt chẽ các quyết định xử phạt hành 

chính đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự thủ tục theo quy định; xây 

dựng và ban hành các kế hoạch trong thực hiện công tác pháp chế trong năm 2021 

tại đơn vị;… 

7. Hoạt động của các doanh nghiệp:  

Sở thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện các quy 

định của pháp luật về kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác phục vụ đối với 

các hoạt động, sự kiện chính trị, lễ hội và nhu cầu của các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                        
- Bộ TTTT; 
- Đại diện Văn phòng Bộ TTTT tại TPHCM; 
- VP Tỉnh ủy; 
- VP UBND tỉnh;                                                                                    

- Sở KH&ĐT; 
- Cục Thống kê;                                                                      

- Phòng ANCTNB (PA03), Công an tỉnh;                                                                                                                                                                      

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Quốc Việt 
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