PHỤ LỤC 1
Các sự kiện ngành nổi bật trong 06 tháng đầu năm 2018

(Đính kèm văn bản số:

/BC-STTTT ngày

/

/2018)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã chủ
trì tổ chức các sự kiện ngành Thông tin – Truyền thông nổi bật như:
- Ngày 08/01/2018, Sở TTTT tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
(UBNDTP) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Bưu điện Việt
Nam.
- Ngày 11/01/2018, Sở TTTT tổ chức họp báo “Công bố nâng cấp, mở rộng
tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật địa bàn TP. HCM (hệ thống 1022)”.
- Ngày 25/01/2018, Sở TTTT đại diện UBNDTP ký kết thỏa thuận tài trợ
giữa UBNDTP và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) về thỏa
thuận tài trợ xây dựng Trung tâm Tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu nạn
cứu hộ của TP. HCM thông qua một số viễn thông duy nhất, giai đoạn 2016 – 2020
và sau năm 2020.
- Ngày 13/02-19/02/2018, Sở TTTT đã tổ chức Lễ hội đường sách Tết Mậu
Tuất năm 2018, đây là sự kiện diễn ra thường niên, là một trong những điểm đến
không thể bỏ qua của bà con Thành phố dịp Tết Nguyên Đán. Năm nay lễ hội diễn
ra tại các tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế quận 1 với chủ đề
“Khát vọng vươn cao” và các khu trưng bày giới thiệu sách điện tử về Chủ tịch Hồ
Chí Minh, sách và hình ảnh về kỉ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy
xuân Mậu Thân 1968, triển lãm báo xuân và 320 năm Sài Gòn – Thành phố Hồ
Chí Minh và khu sách tổng hợp. Trong 7 ngày tổ chức, đường sách thu hút khoản 1
triệu lượt người tham quan và mua sắm với doanh thu khoảng 4,5 tỷ đồng. Điều
đặc biệt năm 2018 là năm đầu tiên Lễ hội đường sách Tết được tổ chức dưới dạng
xã hội hóa hoàn toàn và đã nhận được sự đánh giá cao của người dân.
- Ngày 19/3-25/3/2018, Sở TTTT đã tổ chức Hội sách TP. HCM lần thứ X
với chủ đề “Sách – Văn hóa, Hội nhập và Phát triển” diễn ra tại Công viên văn hóa
Lê Văn Tám, Quận 1. Tham gia Hội sách có gần 900 (trong đó có 40 NXB nước
ngoài, là các NXB nổi tiếng trên thế giới của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Singapore,
Nhật Bản, Hàn Quốc…tham dự) tăng 27% so với Hội sách lần IX-2016. Trong
suốt 07 ngày diễn ra Hội sách có 27 đơn vị đăng kí tham gia hoạt động (12 hoạt
động tại Sân khấu trung tâm, 17 hoạt động tại 2 nhà chuyên đề và 81 hoạt động tại
các gian hàng của các đơn vị). Số lượt người đến với Hội sách: Khoảng 1 triệu lượt
bạn đọc, tăng gần 10% so với Hội sách lần IX – năm 2016. Tổng doanh thu của
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Hội sách đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với doanh thu Hội sách TP.HCM
lần IX - 2016.
- Ngày 18/4/2018, Sở TTTT đã tham mưu UBNDTP chủ trì tổ chức hội
nghị gặp mặt cộng đồng Công nghệ thông tin – Truyền thông năm 2018 với chủ đề
“Cộng đồng Công nghệ thông tin - Viễn thông chung sức xây dựng Thành phố Hồ
Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại trụ sở UBNDTP.
- Ngày 20/4-24/4/2018, Sở TTTT đã tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5
tại Đường sách TP.HCM nhằm mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa theo chủ đề "Cùng
chung tay lan tỏa tình yêu dành cho sách".
- Ngày 10/5/2018, Sở TTTT chủ trì, phối hợp Bưu điện Thành phố tổ chức
Hội nghị trực tuyến giới thiệu dịch vụ “Tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” cho các Sở - Ban –
Ngành, UBND các Quận- Huyện, Phường-Xã-Thị trấn, Công an Quận- Huyện trên
địa bàn thành phố.
- Ngày 19/6/2018, Sở TTTT tham mưu UBNDTP chủ trì tổ chức Hội nghị
“Báo cáo tiến độ thực hiện và Mô hình kỹ thuật, vận hành đề xuất cho Trung tâm
tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn của TP. Hồ Chí Minh”.
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