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1.1 Báo chí

Dịch vụ báo chí tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an

ninh quốc phòng, thông tin thiết yếu; thông tin phục vụ thiếu

niên, nhi đồng, phụ nữ, người cao tuổi, người yếu thế, người

khiếm thính, khiếm thị, người khuyết tật, đồng bào dân tộc

thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,

vùng sâu, vùng xa, biên giới; thông tin phục vụ công nghiệp,

dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đại đoàn kết toàn

dân, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tài nguyên và môi

trường, cứu nạn cứu hộ, biến đổi khí hậu, an toàn giao thông,

dân số, sức khỏe, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du

lịch, khoa học - công nghệ, phổ biến giáo dục pháp luật, tài

chính, lao động, việc làm, vấn đề cử tri quan tâm và các nhiệm

vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định

của Thủ tướng Chính phủ; bao gồm: Sản xuất tác phẩm báo

chí; In, phát hành (đối với báo chí in); Đăng tải lên Internet

(đối với báo chí điện tử); Truyền dẫn, phát sóng quảng bá (đối

với báo hình, báo nói).

1.2 Xuất bản

Dịch vụ xuất bản tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị,

thông tin thiết yếu, bao gồm: Tổ chức bản thảo; In, phát hành

(đối với xuất bản phẩm in); Đăng tải lên Internet (đối với xuất

bản điện tử).

Dịch vụ sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền phục vụ

hoạt động thông tin cơ sở; phát hành, phát sóng, đăng tải,

quảng bá sản phẩm thông tin.

Dịch vụ tổng hợp thông tin phản ánh, ý kiến góp ý, đánh giá

của người dân thông qua hệ thống thông tin cơ sở phục vụ

quản lý nhà nước.
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Dịch vụ sản xuất các tác phẩm báo chí, xuất bản và sản phẩm

truyền thông khác về tuyên truyền đối ngoại; In, phát hành,

phát sóng, đăng tải trên mạng Internet các tác phẩm, sản phẩm

này.

Dịch vụ tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền, giao lưu

hợp tác quốc tế về thông tin đối ngoại.
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THÔNG

Dịch vụ thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin, số liệu

viễn thông phục vụ quản lý nhà nước.
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Dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

dùng chung của tỉnh.

Dịch vụ phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực

tiếp cận thông tin cho người dân.

Dịch vụ đo lường, đánh giá việc cung cấp, sử dụng thông tin

điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ đánh giá kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin cơ

sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dịch vụ điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tỉnh trên Nền

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Dịch vụ cung cấp thông tin về công nghiệp công nghệ số.

Dịch vụ đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng yếu

trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí, tính năng kỹ thuật.

Dịch vụ điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng và

an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ

chức chính trị-xã hội.

Dịch vụ thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn

công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-

xã hội.

Dịch vụ diễn tập đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực

quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Dịch vụ giám sát, phòng chống ngăng chặn thư rác, tin nhắn

rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã

hội.
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Dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng

và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

Dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin cho các sản phẩm,

giải pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp 3) của cơ quan

nhà nước trước  khi đưa vào sử dụng.

Dịch vụ giám sát an toàn không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Dịch vụ đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán

giả phục vụ đánh giá hiệu quả hiệu quả nội dung thông tin

tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc

phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Dịch vụ duy trì, vận hành nền tảng công nghệ, cơ sở dữ liệu

dùng chung phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ

nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu; phục vụ hoạt

động thông tin cơ sở.

Dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình BPTV chuẩn

HD trên các hạ tầng: Vinasat 2, truyền hình số mặt đất, VTV

Cab, cáp HTVC.
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