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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2021
và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2022
Thực hiện Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND
tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ
2016 - 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thực
hiện công tác tháng 12 năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2022, cụ
thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12/2021
1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Về Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam: Sở TTTT đã gửi Công văn
đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển
đổi số tỉnh Quảng Nam; Tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị Ban hành Quy chế hoạt
động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam; Tờ trình gửi UBND tỉnh
đề nghị tổ chức Hội nghị Phiên họp lần thứ Nhất của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số
tỉnh Quảng Nam.
- Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi IPv4 sang IPv6, Sở TTTT đã gửi Công văn
Viettel Quảng Nam phối hợp triển khai chuyển đổi địa chỉ Internet IPv4 sang IPv6
cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam; Tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị bố trí kinh phí triển khai chuyển
đổi IPv4 sang IPv6 cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Nam.
- Về công tác bảo mật, an toàn thông tin: Đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; làm việc với
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng về
tư vấn hướng dẫn xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống hạ
tầng, phần mềm, CSDL của tỉnh; Công văn gửi các cơ quan, đơn vị khắc phục lỗ
hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong Apache Log4j; báo cáo tổng hợp về
hoạt động tiếp nhận và xử lý sự cố năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gửi Trung
tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Trung tâm VNCERT/CC) - Cục
An toàn thông tin.
- Tiếp tục triển khai đảm bảo các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự
án 2021: Tiến độ cụ thể các dự án như sau:
+ Dự án mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: mời Công an tỉnh
hỗ trợ kiểm tra an ninh mạng với hệ thống hội nghị truyền hình; triển khai lắp đặt
thiết bị.
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+ Dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều
hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp: phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà thầu Gói thầu: Lập thiết kế chi tiết và dự toán; phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Gói thầu: Thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán; phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói
thầu: Quản lý dự án; Phê duyệt hồ sơ mời thầu; Phê duyệt giá các gói thầu.
+ Dự án: “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2021-2025”: họp Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
Công văn mời quan tâm thực hiện Gói thầu thẩm định giá.
- Về dự án Q-office: hoàn thiện hồ sơ thủ tục gói phát sinh (kiểm toán nội
dung phát sinh, kiểm toán toàn bộ dự án,quyết toán hoàn thành dự án).
- Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam: Phê duyệt điều
chỉnh thiết kế chi tiết và dự toán (điều chỉnh lần 3)
- Về đề tài khoa học cấp tỉnh: đã thành lập Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu,
đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu và tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa
chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây
dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot).
- Thực hiện đảm bảo công tác thẩm định đối với 10 dự án ứng dụng CNTT
của các đơn vị: Tờ trình đề nghị UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết
Dự án: Nâng cấp phần mềm tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo; Báo
cáo Kết quả thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết Dự án: Nâng cấp phần mềm tiếp
công dân và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo; Báo cáo Kết quả thẩm định phương
án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Số hóa, lập cơ sở dữ liệu
hồ sơ đất đai lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Điện Bàn; Báo cáo
kết quả thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của đề cương và dự toán
chi tiết Dự án Hệ thống trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Duy Xuyên;
Báo cáo kết quả thẩm định Phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ của Đề cương
và dự toán chi tiết công trình Nâng cấp hệ thống camera an toàn giao thông huyện
Núi Thành; Công văn gửi Báo Quảng Nam V/v thẩm định Đề cương và dự toán Hoạt
động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm tòa soạn hội tụ báo Quảng
Nam; Công văn xin ý kiến thẩm định Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin
Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục thông minh - IOC Edu Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Quảng Nam; Công văn xin ý kiến thẩm định Kế hoạch thuê Dịch vụ công
nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam;
Công văn xin ý kiến thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết: Hoạt động ứng dụng
công nghệ thông tin xây dựng phần mềm tòa soạn hội tụ báo Quảng Nam; Công văn
xin ý kiến thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết Dự án: Xây dựng Phần mềm quản
lý cơ sở dữ liệu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam.
Ngoài ra đã thực hiện đảm bảo chất lượng các báo cáo: Báo cáo Kết quả thực
hiện Kế hoạch số 3171/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam; báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số theo
chương trình hợp tác với Công ty Cổ phần FPT; báo cáo tình hình kết nối, chia sẻ
dữ liệu với các cơ sở dữ liệu Quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách
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hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra do Phó Chủ tịch
UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo
cáo kết quả chuyển đổi số trên phần mềm LRIS; Công văn đề nghị Bộ Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn về thực hiện giám sát đối với xây dựng, triển khai phần
mềm nội bộ.
2. Lĩnh vực bưu chính - viễn thông:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án mở rộng chuyển giao một số nhiệm
vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phát động cuộc thi UPU lần thứ 51.
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung hướng dẫn thực hiện TTHC trên cổng dịch
vụ công; tổ chức tập huấn công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC qua
BCCI cho nhân viên Bưu điện và nhân viên Trung tâm HCC tỉnh và Bộ phận mộ
cửa cấp huyện xã.
- Tham mưu chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện
kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên sàn thương mại điện tử.
- Tham mưu triển khai Tổ cộng đồng CNTT.
- Tổ chức tập huấn các quy định về quản lý hạ tầng viễn thông. Tổ chức tập
huấn Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đặt trên tàu cá
theo Thông tư 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ TT&TT
- Công văn trình UBND tỉnh xử lý giải quyết đề nghị của Tập đoàn BCVT
Việt Nam về wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn
- Văn bản đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam miễn
giảm chi phí thuê hạ tầng cột điên lực để treo cáp viễn thông.
- Văn bản đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông Mô hình chuyển đổi số cấp
xã trên địa bàn tỉnh
- Thống nhất chủ trương xây dưng 10 trạm BTS cho các doanh nghiệp.
- Phát hành tập san số 02/2021.
3. Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản, Thông tin cơ sở, Thông tin đối ngoại
- Thực hiện sự chỉ đạo của trung ương và tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin và
Truyền thông đã ban hành văn bản tổng hợp chỉ đạo các cơ quan báo chí, Trang
thông tin điện tử, Bản tin, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên
quan tuyên truyền các sự kiện, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền phòng chống dịch covid
- 19: với vai trò Trưởng tiểu ban truyền thông, Sở đã ban hành Thông báo số 290/QĐTBTT ngày 17/11/2021 của Tiêu ban Truyền thông về việc ban hành Quy chế hoạt
động và phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Truyền thông thuộc Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam; đề nghị Trung tâm Chỉ huy
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch truyền thông
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kế hoạch truyền thông về
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phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 249/TTr-STTTT); kịp
thời ban hành thông cáo báo chí hằng ngày, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các
cơ quan báo chí, các sở ban ngành tuyên truyền, đưa tin về phòng, chống dịch Covid19; ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí tiếp
tục tuyên truyền triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ
quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp
với Đài PTTH tỉnh xây dựng clip hướng dẫn ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19….
- Tham mưu UBND tỉnh thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực
hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; họp báo 550 năm danh xưng
Quảng Nam.
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm triển khai
thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2017-2021; tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 5194/KH-UBND
ngày 27/9/2017 về “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2018-2021”.
- Tổ chức các lớp tập huấn về thông tin cơ sở, tuyên truyền EVFTA.
- Cấp phép 10 giấy phép lĩnh vực báo chí, xuất bản.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đảm bảo, trong tháng 12/2021,
Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra Mobifone về các nội dung quản lý thuê bao di
động trả trước, tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, xây dựng, phát triển hạ
tầng trạm BTS và việc thực hiện công tác kiểm định trạm BTS; kiểm tra, giám sát
việc triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử qua phần mềm PC-covid tại
các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ, Quế Sơn; giám sát việc
đưa tin bài về Quảng Nam đối với các trang báo chí, mạng xã hội thông tin kịp thời
đến lãnh đạo để có hướng xử lý phù hợp.
- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên.
Sở đã phân công cán bộ phụ trách việc tiếp dân, ban hành nội quy tiếp dân theo đúng
quy định. Trong tháng 12/2021 không tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo
nào của công dân, tổ chức.
5. Công tác Văn phòng
- Thực hiện công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại công chức, viên chức và
người lao động năm 2021; thực hiện công tác xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm
năm 2021; thực hiện công tác bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng các tập thể,
cá nhân thuộc Sở;
- Thực hiện công tác chấm điểm, xếp loại và ban hành Thông báo kết quả đánh
giá xếp loại đối với các cụm thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VHTT
và TT-TH cấp huyện năm 2021;
- Thực hiện đảm bảo chất lượng các báo cáo năm theo quy định của tỉnh, Bộ,
Sở Nội vụ.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2022
4

1. Lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng
dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
năm 2021.
- Phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện
các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết số 33/NQ-H Đ ND ngày 17/9/2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng
chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 2768/QĐUBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng
Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 20212025”: hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; chủ trì thẩm định các hồ
sơ nhiệm vụ ứng dụng CNTT của các đơn vị theo quy định, đảm bảo tuân thủ Kiến
trúc chính quyền điện tử tỉnh.
- Triển khai đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 của các
cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh: tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống
thông tin một cửa điện tử tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4, đẩy mạnh xây dựng các eForm, tích hợp các DVC TT lên môi trường di động.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác
nghiệp, nâng cấp, bổ sung các phân hệ chức năng của hệ thống, đáp ứng yêu cầu xử
lý, điều hành công việc của các đơn vị. Tích hợp với các chức năng, phân hệ như lưu
trữ điện tử, ký số trên di động, ký số tập trung, nhằm tăng cường tiện ích của hệ
thống.
- Tham mưu triển khai có hiệu quả các hệ thống Trung tâm điều hành thông
minh (IOC), ứng dụng Smart Quảng Nam, hệ thống phản ánh kiến nghị 1022, trên
cơ sở đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của các hệ thống.
- Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ triển khai các ứng dụng công nghệ phục vụ phòng
chống Covid.
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án ứng dụng CNTT
do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.
- Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL dùng chung, chuyên ngành
trên địa bàn tỉnh với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP. Thực hiện việc rà soát,
đánh giá dữ liệu định kỳ theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của
UBND tỉnh về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên
ngành tỉnh Quảng Nam.
2. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông
- Tham mưu triển khai đầu tư hệ thống thông tin nguồn truyền thanh ứng dụng
CNTT-VT. Hướng dẫn các địa phương về công tác kết nối giữa Đài truyền thanh
ứng dụng CNTT-VT cấp xã mới được đầu tư với hệ thống TTN truyền thanh ứng
dụng CNTT (hệ thống thử nghiệm)
- Đánh giá kết quả triển khai xây dựng chuyển đổi số cấp xã năm 2021. Xây
dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai chuyển đổi số cấp xã năm 2022.
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- Tham mưu Kế hoạch triển khai Nghị quyết 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
cho năm 2022.
- Tham mưu Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông (BTS, hạ tầng cáp quang,
dùng chung) năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Đề án chuyển đổi số trong xây dựng
nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2022-2025.
3. Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Trang thông tin điện tử, Bản tin, UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền các sự kiện, các nhiệm
vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng thông cáo báo chí hàng ngày, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa
phương, các cơ quan báo chí, các sở ban ngành tuyên truyền, đưa tin về phòng, chống
dịch Covid-19.
- Báo cáo tổng quan mạng xã hội hàng tuần trình lãnh đạo tỉnh.
- Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho lãnh đạo
các sở, ban, ngành, địa phương.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
- Triển khai kế hoạch kiểm tra Mobifone Quảng Nam về các nội dung quản lý
thuê bao di động trả trước, tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, xây dựng, phát
triển hạ tầng trạm BTS và việc thực hiện công tác kiểm định trạm BTS.
- Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản
ánh, kiến nghị.
- Thường xuyên giám sát việc đưa tin bài về Quảng Nam đối với các trang
mạng xã hội thông tin kịp thời đến lãnh đạo để có hướng xử lý phù hợp.
5. Công tác Văn phòng
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022. Tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ngành Thông tin và Truyền
thông.
- Xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 2022 của Ngành Thông
tin và Truyền thông; ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021.
- Tham gia tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối Tham mưu III tỉnh Quảng Nam; Cụm thi đua số 6 - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100%
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng
của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực
thông tin và truyền thông.
- Thực hiện đảm bảo kịp thời việc xây dựng kế hoạch và công tác tổng hợp
báo cáo cấp trên chất lượng, đúng thời gian quy định.
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- Thực hiện đảm bảo chủ trương của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về Cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Sở duy trì việc nhận hỗ
trợ 03 địa chỉ cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 300.000 đồng/địa
chỉ/ tháng tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn - xã kết nghĩa.
- Tổ chức thăm, tặng quà và triển khai nhiệm vụ công tác kết nghĩa đối với xã
miền núi Phước Thành, huyện Phước Sơn.
- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tài sản công theo Nghị định
130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với
Sở theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 và Quy chế quản lý tài sản công của đơn
vị đã ban hành. Đảm bảo tăng mức thu nhập ngoài lương cho CC và người lao động
qua việc tiết kiệm các chi phí hành chính không cần thiết. Hồ sơ sổ sách quản lý tài
chính, công tác thanh quyết toán thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời. Hướng dẫn, chỉ
đạo các Trung tâm trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2021 và
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
Quảng Nam. Kính báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Quảng
Nam theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
-

VP Bộ TT và TT (báo cáo);
VP Bộ TTTT khu vực MT-TN tại Đà Nẵng (báo cáo);
Văn phòng Tỉnh ủy (báo cáo);
UBND tỉnh (báo cáo);
Đ/c Hồ Quang Bửu – PCT UBND tỉnh;
Phòng TH, VP UBND tỉnh;
Sở KH&ĐT;
BGĐ Sở;
Các TP thuộc Sở;
Q-office;
Gửi qua PM báo cáo;
Lưu: VT, VP (TH) .

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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