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Tình hình triển khai Chương trình công tác năm 2018 tại Quyết định số 6667/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

của Ủy ban nhân dân thành phố
(Đính kèm văn bản số:
/BC-STTTT ngày
STT

Nội dung công
việc

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Thời
gian
trình

/

/2018)
Ghi
chú

Tiến độ thực hiện
- Ngày 18/10/2017, Sở TTTT đã báo cáo UBNDTP văn

bản số 2046/STTTT-KHTH về tiến độ dự án CVPM
Quang Trung 2 tại Củ Chi.
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- Ngày 03/11/2017, UBND có Công văn số 14463/VP-KT
về tiến độ Dự án CVPMQT2 tại xã Tân An Hội, huyện Củ
Chi. Theo đó, đồng ý các đề xuất của Sở tại văn bản
2046/STTTT-KHTH và yêu cầu các Sở, đơn vị liên quan
phối hợp thực hiện triển khai dự án.
Quý
I/2018

- Ngày 02/01/2018, Sở TTTT nhận được Công văn số
17166/VP-DA của UBNDTP ngày 29/12/2017 về triển
khai dự án Công viên phần mềm Quang Trung 2 – Củ Chi
và dự án Khu phần mềm thành phố. Theo đó, UBNDTP
giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở - Ngành
liên quan nghiên cứu kiến nghị của QTSC tại Công văn số
675/QTSC-HTCSKH.
- Ngày 11/01/2018, Sở TTTT đã có Công văn số
65/STTTT-KHTH gửi QTSC về khẩn trương chuẩn bị Đề
án xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2.
- Sở TTTT đã đề xuất UBNDTP: giao Sở KHĐT, Sở
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TNMT, BQL Đầu tư – xây dựng Khu đô thị Tây Bắc và
QTSC tham mưu hoàn thiện các thủ tục pháp lý thực hiện
dự án; giao QTSC chủ trì thực hiện đề án xây dựng Công
viên phần mềm Quang Trung 2, trình UBND TP.
- Ngày 09/3/2018, theo đề nghị của Công ty TNHH MTV
Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) tại
Công văn số 675/QTSC-HTCSKH ngày 05/12/2017 về
tiến độ thực hiện dự án Công viên phần mềm Quang
Trung 2 – Củ Chi và dự án Khu phần mềm thành phố,
Phó Chủ tịch UBNDTP Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc
họp nghe các đơn vị báo cáo.
- Ngày 20/3/2018, Văn phòng UBNDTP phát hành Thông
báo số 169/TB-VP nội dung kết luận của Phó Chủ tịch
UBNDTP Trần Vĩnh Tuyến tại buổi họp báo cáo tình hình
thực hiện dự án Công viên phần mềm thành phố.
- Ngày 27/3/2018, Sở TTTT đã gửi công văn số
538/STTTT-KHTH cho UBNDTP về báo cáo tình hình
triển khai Đề án xây dựng Công viên phần mềm Quang
Trung 2 và Khu phần mềm thành phố.
- Ngày 24/4/2018, Sở TTTT đã gửi Công văn số
23/STTTT-KHTH về báo cáo tình hình triển khai Đề án
xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung 2 cho
UBNDTP, nội dung Công văn 23/STTTT-KHTH có kiến
nghị và đề xuất.
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Sở TTTT đang nghiên cứu xem xét để tìm phương án tối ưu
nhất phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn TP. HCM.
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- Ngày 13/3/2018, Sở TTTT đã có văn bản số
413/STTTT-KHTH báo cáo UBNDTP về tình hình chuẩn
bị đề án thành lập “Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí
Minh”.
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- Ngày 21/3/2018, Sở TTTT đã gửi dự thảo Đề án và thư
mời các cơ quan báo chí thành phố, đại diện các sở-ngành
tham dự Hội nghị góp ý Đề án thành lập “Trung tâm Báo
chí thành phố” (lần 1). Đã có 9 cơ quan báo chí thành
phố, 9 sở-ngành tham dự hội nghị góp ý. Sở TTTT đã tiếp
thu 36 ý kiến góp ý (trực tiếp tại hội nghị và gửi văn bản),
Quý
IV/2018 tiến hành điều chỉnh, bổ sung Đề án.
- Ngày 09/4/2018, Sở TTTT gửi dự thảo Đề án (lần 2) và
thư mời 26 cơ quan báo chí Trung ương, 12 cơ quan báo
chí Thành phố, Hội Nhà báo thành phố và 11 sở-ngành
đến tham dự Hội nghị góp ý Đề án thành lập Trung tâm
Báo chí thành phố. Sở TTTT đã tiếp thu thêm 13 ý kiến
góp ý cho phiên bản 2 của Đề án.
- Ngày 11/4/2018, Sở TTTT đã có văn bản số 655/STTTTKHTH báo cáo Phó Chủ tịch UBNDTP Trần Vĩnh Tuyến về
Đề án thành lập “Trung tâm Báo chí thành phố”
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- Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBNDTP Trần
Vĩnh Tuyến tại Thông báo kết luận số 241/TB-VP ngày
18/4/2018 của UBNDTP (giao Sở TTTT báo cáo Thường
trực UBND TP về chủ trương và phương án xây dựng đề
án, nêu rõ sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc thành
lập Trung tâm, đảm bảo yêu cầu của đồng chí Bí thư
Thành ủy, trình trước ngày 23/4/2018), Sở đã có Tờ trình
số 12/TTr-STTTT ngày 23/4/2018 báo cáo Thường trực
UBND TP và công văn số 738/STTTT-KHTH gửi Văn
phòng Thành ủy đề nghị hỗ trợ trong công tác khảo sát địa
điểm đặt trụ sở tạm thời của Trung tâm Báo chí TP tại Hội
trường 272 (trong khi chờ xây dựng Trung tâm Báo chí
mới).
- Ngày 23/4/2018, Sở TTTTT đã có văn bản số
738/STTTT-KHTH gửi Văn phòng Thành ủy đề nghị
phối hợp nghiên cứu, khảo sát địa điểm hoạt động tạm
thời của Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng Thành ủy đã có văn bản số 8369/VPTU ngày
29/5/2018 về phúc đáp công văn số 738/STTTT-KHTH
ngày 23/4/2018 của Sở TTTT. Theo Văn phòng Thành
ủy, hiện nay Trung tâm Hội nghị 272 đường Võ Thị Sáu,
Quận 3 sử dụng thường xuyên không còn diện tích trống
đủ để bố trí tạm thời cho Trung tâm Báo chí thành phố;
đồng thời trong năm 2019, Văn phòng Thành ủy có kế
hoạch sữa chữa toàn bộ Trung tâm và Hội trường thành
phố để phục vụ Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.
- Ngày 31/5/2018, Sở TTTT đã gửi Công văn số
1027/STTTT-KHTH báo cáo UBNDTP về địa điểm hoạt
động tạm thời của Trung tâm Báo chí thành phố.
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- Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần
Vĩnh Tuyến tại cuộc họp ngày 19/6/2018, Sở TTTT đã có
Công văn số 1144/STTTT-KHTH ngày 20/6/2018 gửi Bí
thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP báo cáo công tác
chuẩn bị Đề án thành lập Trung tâm Báo chí TP. HCM

5

