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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng
cuối năm 2021 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình như sau:
1. Đánh giá chung:
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình đã thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Ủy ban nhân dân
tỉnh trên mạng Internet; là nơi trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan nhà
nước với nhân dân; tập hợp và truyền tải trao đổi thông tin trên các lĩnh vực, phục
vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền; đã duy trì hoạt động với những nội
dung ngày càng được cải tiến, đổi mới, cập nhật thường xuyên các hoạt động của
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; những thông tin kinh tế - xã
hội của tỉnh chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; văn bản quy phạm pháp luật của
tỉnh và văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; hồ sơ biểu mẫu thủ tục hành
chính của tỉnh được tích hợp từ các sở, ngành, địa phương trong tỉnh lên Cổng
Thông tin điện tử tỉnh bước đầu đã phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ
chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch với cơ quan nhà nước được thuận tiện trong
việc tìm hiểu các biểu mẫu, hồ sơ, thủ tục hành chính góp phần tích cực trong
công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Vai trò
của Cổng Thông tin điện tử tỉnh không ngừng được nâng lên, khẳng định là kênh
thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị nổi bật trong
tỉnh; các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của tỉnh; tăng cường thông
tin đối ngoại, quảng bá những giá trị văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; cập
nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học …
và nhiều hoạt động nổi bật khác trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu,
khai thác thông tin của độc giả trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã
hội, cải cách hành chính, an ninh quốc phòng của tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo
điều hành từ trung ương tới địa phương của UBND tỉnh trong công tác phòng
chống dịch covid-19…
2. Kết quả cụ thể:
2.1. Kết quả xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục:
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Trong 9 tháng đầu năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng mới
05 chuyên trang và chuyên mục:
- Chuyên trang “Hỗ trợ Doanh nghiệp”;
- Chuyên trang Chào mừng “Năm du lịch quốc gia 2021, Hoa Lư - Cố đô
ngàn năm”.
- Chuyên mục “Chào mừng bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp”
- Xây dựng Chuyên mục “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình”.
- Chuyên mục “Hỏi - Đáp”.
Đến nay, các chuyên trang, chuyên mục đi vào hoạt động, nội dung thông tin
thường xuyên được biên tập, cập nhật mới đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền
của UBND tỉnh.
2.2. Kết quả công tác thu thập, biên tập, cập nhật tin, bài, ảnh và văn
bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Cổng TTĐT tỉnh tiếp tục có nhiều tin, bài, hình ảnh, phản ánh toàn diện
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tin tức nổi
bật trong tỉnh, trong nước, tình hình quốc tế được dư luận quan tâm. Cụ thể:
- Tuyên truyền đậm nét, thường xuyên, liên tục công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trước những diễn biến mới, phức tạp ở một số tỉnh, thành phố trong cả
nước. Kịp thời phản ánh, đưa tin công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, của các cấp, các ngành trong tỉnh và sự tham gia tích cực của người dân,
doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thông tin kịp thời chủ
trương, kế hoạch, mục đích, ý nghĩa của việc đón người dân Ninh Bình bị ảnh
hưởng do dịch Covid-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và
tỉnh Đồng Nai, nhằm chia sẻ với các tỉnh, thành phố trong phòng, chống dịch; thể
hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm với những người dân Ninh Bình đang
làm ăn, sinh sống xa quê hương.
- Cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và
thông tin, tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao ý
thức, tránh tâm lý chủ quan, lơ là hay hoang mang, lo lắng quá mức của cán bộ,
đảng viên và nhân dân; góp phần ổn định tình hình; Tuyên truyền chế độ chính
sách của nhà nước, của tỉnh hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Tiếp tục tuyên truyền việc ủng hộ Quỹ vắc-xin
phòng, chống Covid-19; chiến dịch tiêm phòng toàn dân; tuyên truyền thực hiện
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...
- Phản ánh kịp thời diễn biến các hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh và hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
Trọng tâm là: Tuyên truyền diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với
sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không chỉ trong năm 2021 mà
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còn cho cả giai đoạn 2021 - 2025; kỳ họp thông qua các nghị quyết về cơ chế,
chính sách là căn cứ đề các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.
- Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác đảm bảo an ninh trật
tự trên địa bàn tỉnh; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động tuyên
truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc; việc thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh;
công tác phòng, chống lụt bão, dịch bệnh; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo vệ sinh
môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng;
công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...
Trong 9 tháng đầu năm, Cổng thông tin điện tử đã đăng tải gần 4.000 tin bài,
ảnh phản ánh các hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, trong đó gần 1.600
tin bài mới, ảnh do phóng viên biên tập viên và cộng tác viên của Cổng TTĐT
tỉnh trực tiếp thực hiện và 2.400 tin, bài sưu tầm, gần 100 video tư liệu các loại.
Hàng trăm tin, bài có lượt độc giả truy cập cao từ 5.000 lượt trở lên.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện đăng tải 57 dự thảo Văn
bản quy phạm pháp luật về các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trên mục “Lấy
ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn bản” để xin ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân.
- Tiếp nhận, phân loại và hồi đáp 30 câu hỏi của độc giả thông qua chuyên
mục Hỏi - Đáp và hộp thư điện tử của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
(bbt@ninhbinh.gov.vn).
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ công trực tuyến theo quy định.
- Thiết kế 15 banner, cập nhật khoảng 2.500 văn bản chỉ đạo, điều hành của
UBND dưới dạng file PDF lên các chuyên trang, chuyên mục của Cổng Thông
tin điện tử tỉnh; kịp thời cập nhật, bổ sung các thông tin lên Cổng Thông tin điện
tử tỉnh theo yêu cầu tại Nghị định 43/NĐCP/2011 của Chính phủ và các Bộ, ngành
Trung ương; duy trì kết nối link tới hàng trăm website của các sở, ban, ngành, đơn
vị, địa phương trong tỉnh.
Bên cạnh đó, Cổng duy trì hoạt động các chuyên mục, chuyên trang nhằm
đảm bảo cung cấp thông tin, dịch vụ công theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP, Cổng
thông tin điện tử tỉnh cũng được quan tâm đổi mới giao diện và cấu trúc, tạo sự
hấp dẫn và thuận lợi cho độc giả khi truy cập thông tin.
Số lượt độc giả truy cập Cổng Thông tin điện tử tỉnh 9 tháng đầu năm 2021,
đạt trên 2 triệu lượt.
II. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

1. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
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2. Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ
đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao cảnh giác, trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phù hợp với diễn biến của tình
hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và trong cả nước; tránh tâm lý chủ quan, lơ là,
tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống
chính trị và các tầng lớp nhân dân; đảm bảo an toàn, phục vụ các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội.
3. Phản ánh kịp thời kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác giải
phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án; phong trào xây dựng nông thôn
mới, công tác phòng, chống lụt, bão, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai;
phòng, chống cháy nổ, đuối nước; công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa cho
người và trên gia súc, gia cầm... công tác đảm bảo quốc phòng, quân sự địa
phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
4. Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu
nổi bật, chính sách thu hút đầu tư, định hướng phát triển bền vững của tỉnh, công
tác thông tin đối ngoại.
5. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình thực hiện clip phỏng
vấn lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh về kết quả lãnh
đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3
tháng cuối năm 2021 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, và nhiệm vụ
giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; các clip phỏng vấn theo từng chủ đề
được dư luận quan tâm và các chỉ đạo mang tính định hướng dư luận.
6. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến theo quy dịnh.
7. Thiết kế banner, cập nhật thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng,
các ngày kỷ niệm lớn của đất nước là: Kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi
(1/10), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày giải phóng Thủ đô (10/10), Ngày
Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng
(14/10), Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Ngày truyền thống công
tác Dân vận của Đảng (15/10), Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
Nam (15/10), Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10), Ngày truyền
thống Văn phòng cấp ủy (18/10); ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập
quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1946-22/12/2021); tuyên tuyền kỷ niệm 30
năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2022.
8. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin
theo yêu cầu của Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Nghị định
số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Nghị định 43/NĐ-CP của chính phủ,
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước.
9. Đôn đốc đội ngũ cộng tác viên cung cấp tin, bài ảnh để Ban Biên tập Cổng
Thông tin điện tử tỉnh biên tập, đăng tải để thông tin phong phú, hấp dẫn, kịp thời,
chính xác.
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10. Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ nâng cấp tính năng hệ thống
Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên cả giao diện máy tính và giao diện mobile đảm
bảo thông tin cung cấp trên Cổng đa dạng, hấp dẫn người đọc đáp ứng yêu cầu
Nghị định 43/2011/NĐ-CP.
Trên đây là báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối
năm của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh
trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Các VP; TT
- Lưu VT, THCB.
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