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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:             /KH-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày         tháng 8  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án thực 

hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 (viết tắt là Đề án);  

Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đảm bảo an trật tự an 

toàn giao thông thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện 

Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) xây dựng kế hoạch triển khai Đề án v i nh ng n i dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Quán triệt, triển khai Đề án thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2025 trong toàn Đảng b , công chức, viên chức và người lao đ ng (CCVC-LĐ) Sở TTTT. 

2  N ng cao vai tr  và tr ch nhiệm của trưởng c c ph ng, đơn vị thu c Sở TTTT trong triển khai Đề án thực hiện 

chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025. 

3. Chủ trì hoặc phối hợp triển khai tốt các nhiệm vụ cụ thể của ngành Thông tin và Truyền thông để thực hiện các mục 

tiêu, giải pháp xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”  

4. Chủ đ ng đề xuất hoặc lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến “5 không”, “3 có”, “4 an” để góp phần vào 

thành công của Đề án. 

5. Nâng cao nhận thức và lôi cuốn CCVC-LĐ toàn ngành TTTT thành phố tham gia Đề án này; góp phần thực hiện 

mục tiêu xây dựng thành phố “5 không: Không có giết người để cư p của, băng nhóm t i phạm bảo kê, tín dụng đen và đ i 

nợ thuê; Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong c ng đồng; Không có học sinh bị bạo hành, xâm hại 
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trong nhà trường, học sinh bỏ học, bị đuối nư c; Không có người lang thang, xin ăn; Không có h  nghèo có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn”; “3 có: Có nhà ở; Có việc làm; Có nếp sống văn hóa văn minh đô thị”; đồng thời, góp phần tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi t i phạm, gi  gìn an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo an toàn giao 

thông (ATGT), vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã h i (ASXH) trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

6. Việc thực hiện n i dung của Đề án phải thường xuyên, liên tục, lâu dài và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ gi a các 

ph ng, đơn vị trong qu  trình triển khai thực hiện. 

II. NỘI DUNG  

TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

I 
NHIỆM VỤ DO UBND THÀNH PHỐ PHÂN CÔNG SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TRÌ HOẶC PHỐI 

HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN 

1 

 

Chủ trì, hư ng dẫn c c cơ quan truyền thông, b o, đài 

thực hiện tuyên truyền về c c chủ trương, chính s ch, 

n i dung của Đề  n, c c mục tiêu, nhiệm vụ và tình 

hình triển khai thực hiện của c c đơn vị, địa phương 

và c c n i dung kh c liên quan Đề  n 

(Nhiệm vụ giao tại Quyết định số 980/QĐ-UBND) 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

C c cơ quan b o chí đóng 

trên địa bàn thành phố; 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố; 

Trung tâm Thông tin dịch 

vụ công 

Phòng VH-TT; Trung tâm 

Văn hóa - thông tin và thể 

thao các quận, huyện 

Kế hoạch: 4/2021 

(đã hoàn thành)  

Tuyên truyền 

thường xuyên 

2 

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền về An toàn 

giao thông trên c c phương tiện thông tin đại chúng và 

hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng được ban hành tại Kế hoạch 

số 8360/KH-UBND ngày 17/12/2020; có trách nhiệm 

Phòng Thông tin -  

Báo chí - Xuất bản 

Ban ATGT thành phố 

Công an thành phố 

Các sở, ngành, UBND các 

quận, huyện 

C c cơ quan b o chí đóng 

Thường xuyên. 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

chỉ đạo, hư ng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở 

về an toàn giao thông, đồng thời kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện của c c đơn vị. 

(Nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 116/KH-UBND) 

trên địa bàn thành phố 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố 

Trung tâm Thông tin dịch 

vụ công Đà Nẵng 

Phòng VH-TT,  Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các quận, huyện 

3 

Định hư ng, hư ng dẫn c c cơ quan truyền thông về 

việc truyền thông, đưa tin, tuyên truyền đối v i các 

vấn đề l n, nổi c m về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

thành phố  

(Nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 117/KH-UBND) 

Phòng Thông tin -  

Báo chí - Xuất bản 

C c cơ quan b o chí đóng 

trên địa bàn thành phố 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố 

Trung tâm Thông tin dịch 

vụ công Đà Nẵng 

Phòng VH-TT,  Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các quận, huyện 

Thường xuyên 

 

4 

Phối hợp v i Ban Quản lý An toàn thực phẩm, c c sở, 

ban, ngành, UBND c c quận, huyện và đoàn thể có 

liên quan cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến 

c c quy định ph p luật về ATTP, c c mô hình sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo thông tin do 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố cung cấp 

trên b o chí, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã h i, 

xuất bản phẩm, hạ tầng CNTT và truyền thông… phù 

Phòng Thông tin -  

Báo chí - Xuất bản 

Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm 

Các sở, ngành, UBND các 

quận, huyện 

C c cơ quan b o chí đóng 

trên địa bàn thành phố 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố 

Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

hợp v i quy định của ph p luật và chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị   

(Nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 117/KH-UBND) 

Trung tâm Thông tin dịch 

vụ công Đà Nẵng 

Phòng VH-TT,  Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các quận, huyện 

5 

Phối hợp chặt chẽ v i Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm trong quá trình thực hiện c c dự  n về  p dụng 

công nghệ thông tin vào công tác quản lý an toàn thực 

phẩm trên địa bàn thành phố  Cụ thể, phối hợp trong 

tổ chức triển khai thực hiện dự  n Truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm (giai đoạn 1) cho chuỗi sản phẩm thịt  - 

trứng v i 03 mô-đun cho 03 loại sản phẩm: gia súc, 

gia cầm và trứng gia cầm và công tác quản lý hình 

thức kinh doanh, quảng c o thực phẩm qua mạng xã 

h i  (Nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 117/KH-UBND) 

Ph ng Công nghệ 

thông tin  

Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm 
Thường xuyên 

6 

Phối hợp v i c c cơ quan b o chí nâng cao chất lượng, 

xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình 

tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, 

xây dựng văn hóa giao thông, x y dựng “Thành phố 4 

an”, chú trọng tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng 

phòng tránh tai nạn, kỹ năng điều khiển phương tiện 

tham gia giao thông an toàn, hậu quả của tai nạn giao 

thông. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi 

v i phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi 

thường pháp luật trật tự ATGT (Nhiệm vụ giao tại Kế 

hoạch số 116/KH-UBND) 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Đài Ph t thanh - Truyền 

hình Đà Nẵng 

B o Đà Nẵng 

Chuyên đề Công an thành 

phố Đà Nẵng thu c Báo 

Công an nhân dân 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố 

Hệ thống truyền thanh các 

quận, huyện 

Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

7 

Phối hợp v i UBND c c quận huyện tuyên truyền qua 

hệ thống thông tin cơ sở: x y dựng c c chương trình 

phát thanh phù hợp v i địa phương để truyền thông tại 

cở sở; ph t triển hệ thống loa truyền thành của xã, 

phường, thôn, tổ d n phố khu d n cư vào thời điểm 

thích hợp kèm theo chuyên mục hỏi, đ p về an toàn 

giao thông; tiếp tục thực hiện Năm an toàn giao thông, 

Tháng cao điểm an toàn giao thông và tuyên truyền 

vào dịp Tết, lễ, h i theo chuyên đề cụ thể tại địa 

phương (Nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 116/KH-

UBND) 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

UBND các quận huyện 

Ph ng Đầu tư và Hạ tầng số 
Thường xuyên 

8 

Phối hợp v i Sở Giao thông vận tải triển khai nhiệm 

vụ Nâng cấp hệ thống cơ sở d  liệu thiết bị giám sát 

hành trình và camera giám sát trên các xe ô tô kinh 

doanh vận tải, đảm bảo kết nối, sử dụng cho việc 

thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. 

(Nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 116/KH-UBND) 

Ph ng Đầu tư và 

Hạ tầng số 

Sở Giao thông Vận tải  

Công an thành phố 

 

 

Thường xuyên 

9 

Phối hợp v i Công an thành phố Đà Nẵng trong việc 

thống kê, xây dựng và hoàn thiện cơ sở d  liệu về tai 

nạn giao thông; cơ sở d  liệu về xử lý vi phạm trật tự 

an toàn giao thông, trong đó kết nối và chia sẻ v i hệ 

thống d  liệu đăng ký phương tiện, đăng kiểm phương 

tiện, giấy phép lái xe. (Nhiệm vụ giao tại Kế hoạch số 

116/KH-UBND) 

 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

 

Công an thành phố Đà 

Nẵng, Ban ATGT thành 

phố, Sở Giao thông Vận tải 

Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

10 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Chuyển đổi số 

trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hư ng đến 

năm 2030; tổ chức đào tạo, hư ng dẫn kỹ năng số, 

đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ d  liệu cá nhân cho 

người dân, c ng đồng xã h i 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Các sở, ban, ngành, quận, 

huyện, phường, xã 
Thường xuyên 

II NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “5 KHÔNG, 3 CÓ, 4 AN” CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 Công tác tuyên truyền trong nội bộ    

a 
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trong 

phạm vi toàn Sở 
Văn ph ng C c ph ng, đơn vị thu c Sở Thường xuyên 

b 

Thiết kế, đặt banner tuyên truyền trên cổng wifi của 

thành phố; đặt banner và tạo chuyên mục tuyên truyền 

về “Thành phố 5 không, 3 có, 4 an” trên Tổng đài dịch 

vụ công, trang Thông tin điện tử của Sở và c c đơn vị 

trực thu c 

(Banner sẽ do Trung tâm Thông tin dịch vụ công thiết 

kế) 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công; 

BBT Trang TTĐT 

của Sở và c c đơn 

vị 

Văn ph ng 

Phòng Thông tin - Báo chí - 

Xuất bản 

Đặt banner từ 

tháng 08/2021. 

Viết tin bài 

thường xuyên 

2 

Lĩnh vực an ninh trật tự; “Không có giết người để 

cướp của, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng 

đen và đòi nợ thuê; Không có người nghiện ma túy 

không được kiểm soát trong cộng đồng; Không có 

học sinh bị bạo hành, xâm hại trong nhà trường, 

học sinh bỏ học, bị đuối nước” 

   

a Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh n i b , an 

ninh kinh tế, an ninh văn ho  - tư tưởng, an ninh xã 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

h i, an ninh thông tin 

- 

Chủ trì, phối hợp v i Công an thành phố hư ng dẫn 

các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thường 

xuyên kiểm tra, hư ng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt 

công t c đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin - 

truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nư c. 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

Trung tâm CNTT 

và Truyền thông  

 

C c cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp 
Thường xuyên 

- 
Ban hành Phương  n đối phó và diễn tập phòng chống 

tấn công mạng 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 
Phòng Công nghệ thông tin 

 

- Tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

 

Phòng Công nghệ thông tin  

C c cơ quan, đơn vị doanh 

nghiệp  

 

- 

Tổ chức các l p đào tạo và thường xuyên cập nhật, 

nâng cao chất lượng các bài giảng về nhận thức an 

toàn an ninh thông tin cho cán b  công chức các sở, 

ban, ngành, quận, huyện trên hệ thống Đào tạo trực 

tuyến công ích thành phố Đà Nẵng 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Các sở, ban, ngành, quận, 

huyện, phường, xã 

 

- 

Thực hiện ứng cứu, xử lý sự cố Hệ thống thông tin 

Chính quyền điện tử (eGov), đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin trong hoạt đ ng ứng dụng CNTT cho sở, 

ban, ngành, quận, huyện, xã, phường 

Trung tâm CNTT 

và Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, quận, 

huyện 
Thường xuyên 

- Thực hiện nghiêm túc Ph p lệnh bảo vệ bí mật Nhà 

nư c; phối hợp v i lực lượng an ninh kinh tế làm tốt 
Văn ph ng 

C c ph ng, đơn vị trực 

thu c Sở  
Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

công t c bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh n i b  

- 

Tuyên truyền, vận đ ng cán b , đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao đ ng nâng cao cảnh gi c, đồng 

thời chủ đ ng phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm 

nh ng hành vi lợi dụng c c phương tiện truyền thông, 

mạng Internet để chống Đảng, Nhà nư c. Phát huy vai 

tr  c c cơ quan thông tin đại chúng trong công tác 

tuyên truyền, vận đ ng nhân dân nâng cao cảnh giác, 

phòng ngừa, tự giác, tích cực tham gia phát hiện, tố 

gi c, đấu tranh chống t i phạm, kịp thời đưa tin, bài 

phản ảnh về gương người tốt, việc tốt trong phong 

trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở c c cơ quan, đơn vị, 

địa phương  

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

C c cơ quan báo chí thành 

phố 

Thanh tra Sở 

Tổ công tác tham gia các 

quá trình giải quyết việc 

thông tin sai sự thật trên 

mạng xã h i vi phạm pháp 

luật. 

Thường xuyên 

- 

Kịp thời xử lý các kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên 

quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Hạn 

chế tình trạng khiếu nại kéo dài, gây mất an ninh văn 

hóa - tư tưởng, an ninh xã h i.  

Thanh tra  Các phòng chuyên môn  Thường xuyên 

b 
Tăng cường công tác phòng, chống t i phạm, tệ nạn 

xã h i; gi  gìn trật tự an toàn xã h i 

   

- 

Tuyên truyền triển khai thực hiện Chiến lược Quốc 

gia ph ng, chống t i phạm giai đoạn 2016-2025, định 

hư ng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia 

ph ng, chống t i phạm; ph ng, chống ma túy; ph ng, 

chống t i phạm mua b n người của Chính phủ. 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

C c cơ quan b o chí đóng 

trên địa bàn thành phố; 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố; 

Trung tâm Thông tin dịch 

vụ công Đà Nẵng 

Phòng VH-TT;  Trung tâm 

Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các quận, huyện 

- 

Đăng ký và tổ chức xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn 

vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; rà so t 

và nhân r ng các mô hình phòng, chống t i phạm hiệu 

quả trong cơ quan, đơn vị. 

Văn ph ng 

C c đơn vị trực 

thu c Sở 

  

- 

Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đ t xuất về việc chấp 

hành quy định pháp luật đối v i c c đại lý cung cấp 

dịch vụ Internet và tr  chơi điện tử công c ng  Tăng 

cường quản lý thông tin trên mạng Internet, nhất là đối 

v i c c đại lý cung cấp dịch vụ Internet công c ng. 

Thanh tra Sở, 

Phòng Đầu tư và 

Hạ tầng số 

Công an thành phố, Phòng 

VHTT các quận huyện 
Thường xuyên 

- 

Tiếp tục ph t đ ng hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 24-

CT/TU và Chỉ thị 25-CT/TU của Thành ủy về “đẩy 

mạnh công tác phối hợp, giúp đỡ c c gia đình có hoàn 

cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, 

vi phạm pháp luật” và “ph ng chống bạo lực gia 

đình”  

Cấp ủy các cấp; 

lãnh đạo Sở; lãnh 

đạo c c đơn vị trực 

thu c 

C c ph ng, đơn vị thu c Sở Thường xuyên 

c 
Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
   

- 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc B  tiêu chí đ nh gi , 

xếp loại c c cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố 

Văn ph ng 

C c ph ng, đơn vị 
 

Theo hư ng dẫn 

của Công an thành 

phố 

- 
Quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng bảo 

vệ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng  Triển khai tổ 

chức trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, góp 

Ban Chỉ huy Qu n 

sự Sở  

C c ph ng, đơn vị trực 

thu c Sở 
Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

phần gi  v ng ổn định chính trị và trật tự an toàn xã 

h i trong c c ngày lễ l n, các sự kiện trọng đại của 

thành phố và của đất nư c. 

3 Lĩnh vực an toàn giao thông    

a 

Phối hợp v i Điện lực Đà Nẵng chỉnh trang, bó gọn và 

n ng cao và đặt v ng treo bó c p băng đường tại các 

ngã ba, ngã tư… bảo đảm đ  cao tĩnh không cho 

phương tiện giao thông. 

Phòng Đầu tư và 

Hạ tầng số  

Điện lực Đà Nẵng; 

C c đơn vị, doanh nghiệp sở 

h u, sử dụng cáp thông tin. 

Thường xuyên 

b 
Tổ chức vận hành tốt Tổng đài 1022, hỗ trợ người dân 

tra cứu hành trình xe buýt 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 
 Thường xuyên 

4 Lĩnh vực an toàn thực phẩm    

 

Vận hành tốt đường dây nóng ATVSTP. Tiếp tục cập 

nhật thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo 

ATTP vào cơ sở d  liệu, phục vụ cho việc tra cứu của 

người dân. 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

Tổ Công tác ATVSTP thành 

phố. 

Các sở: Y tế, NNPTNT, 

Công thương; UBND 

quận/huyện 

Thường xuyên 

5 

Lĩnh vực an sinh xã hội; “Không có người lang 

thang, xin ăn; Không có hộ nghèo có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn”; “Có nhà ở; Có việc làm; Có 

nếp sống văn hóa văn minh đô thị” 

   

a 
Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Chương trình 

giảm nghèo 
   

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của thành phố trong công tác giảm nghèo và trợ 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

C c cơ quan b o chí đóng 

trên địa bàn thành phố 
Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

giúp h  nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  Đẩy 

mạnh vận đ ng các tổ chức, doanh nghiệp và đông 

đảo người dân thành phố tham gia đóng góp hỗ trợ các 

chương trình từ thiện, quỹ phúc lợi xã h i vì người 

nghèo. 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố 

Trung tâm Thông tin dịch 

vụ công Đà Nẵng 

Phòng VH-TT,  Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các quận, huyện 

b 

Đa dạng hóa dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ 

thông tin, cung cấp các dịch vụ bưu chính đến các 

điểm phục vụ, chú trọng phát triển dịch vụ m i, dịch 

vụ cung ứng trên nền công nghệ thông tin; phát triển 

cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, đ  

phủ r ng khắp v i dung lượng l n, tốc đ  và chất 

lượng cao, cung cấp đa dịch vụ 

Ph ng Đầu tư và 

Hạ tầng số 
 Thường xuyên 

c 

Ưu tiên thúc đẩy, hỗ trợ các tập đoàn l n, uy tín trong 

và ngoài nư c triển khai các dự án, khu công nghệ 

thông tin trên địa bàn  Tham mưu, theo dõi gi m s t 

tiến đ  triển khai các dự án trọng điểm thu hút đầu tư 

vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025: Khu 

Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); Dự án Không 

gian sáng tạo phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ; Dự án 

Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay; Dự án Trung 

tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel Đà Nẵng; 

Trung tâm chia chọn tự đ ng và kho bãi (tại khu đất 

56 ha, cạnh Khu công nghệ thông tin tập trung số 1 và 

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện 

Ph ng Đầu tư và 

Hạ tầng số 

Trung tâm Phát triển hạ 

tầng CNTT Đà Nẵng 
Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

Hòa Vang) 

d 

Triển khai lắp đặt hệ thống wifi tại các nhà sinh hoạt 

c ng đồng nhằm bảo đảm việc tiếp cận công nghệ 

thông tin của đồng bào dân t c 

Ph ng Đầu tư và 

Hạ tầng số 

Trung tâm Phát triển hạ 

tầng CNTT Đà Nẵng 
2022-2023 

đ 

Triển khai ngầm hóa cáp viễn thông tại các khu dân 

cư, khu đô thị m i, các tuyến đường cải tạo, nâng câp 

giao thông để. Bảo đảm mỹ quan đô thị cung cấp kịp 

thời các dịch vụ viễn thông cố định và di đ ng tại các 

khu t i định cư, khu d n cư m i. 

Ph ng Đầu tư và 

Hạ tầng số 

Trung tâm Phát triển hạ 

tầng CNTT Đà Nẵng 
Thường xuyên 

e 
Thực hiện tốt công t c bảo vệ cu c sống người d n, 

đảm bảo ổn định xã h i 
   

- 

Phối hợp tuyên truyền thực hiện các chính sách, 

chương trình hành đ ng: Bảo hiểm toàn dân; bảo vệ 

môi trường; phòng chống dịch bệnh… 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

C c cơ quan b o chí đóng 

trên địa bàn thành phố 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố 

Trung tâm Thông tin dịch 

vụ công Đà Nẵng 

Phòng VH-TT, Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các quận, huyện 

Thường xuyên 

- 

Vận đ ng CCVC-LĐ tích cực tham gia đóng góp c c 

quỹ ủng h ; chủ đ ng tổ chức các phong trào, hoạt 

đ ng xã h i, từ thiện. 

BCH Công đoàn Sở 

BCH Đoàn Thanh 

niên Sở 

BCH C c Công đoàn cơ sở Thường xuyên 

g Tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của BCH Công đoàn Sở C c đơn vị trực thu c Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 
Thời gian thực 

hiện 

CCVC-LĐ Văn ph ng Sở 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

BCH Công đoàn cơ sở 

thành viên 

h 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 906/KH-STTTT ngày 

23/7/2021 về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn 

d n đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề án 

“X y dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

C c ph ng, đơn vị  

Theo Kế hoạch số 

906/KH-STTTT 

ngày 23/7/2021  

6 Công tác sơ kết, tổng kết    

 

B o c o sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo 

định kỳ quy định; đề xuất khen thưởng cho cá nhân, 

tập thể điển hình  

Văn ph ng C c ph ng, đơn vị 

Định kỳ 6 tháng: 

Trư c ngày 15/5 

Cả năm: Trư c 

ngày 15/11. 

III  T  CHỨC THỰC HIỆN 

1  Lãnh đạo c c ph ng, ban, đơn vị trực thu c căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị x y dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện tại đơn vị m t c ch hiệu quả nhất   

2  C c ph ng, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chủ đ ng triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm tiến đ  và thời gian 

hoàn thành kế hoạch  C c đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp tích cực thực hiện c c nhiệm vụ được ph n công phối hợp, 

góp phần hoàn thành kế hoạch   

3  Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở đăng tải toàn văn Kế hoạch này lên website để toàn thể CCVC-LĐ biết, 

hưởng ứng thực hiện tốt  
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4  Giao Văn ph ng có tr ch nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở c c đơn vị hoàn thành tốt c c nhiệm vụ đã được giao  

Định kỳ tổng hợp b o c o Lãnh đạo Sở và b o c o UBND thành phố Đà Nẵng; theo dõi đề xuất khen thưởng c c c  nh n, 

tập thể điển hình  

5  Đề nghị c c BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Sở phối hợp triển khai Kế hoạch này  

Trên đ y là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, yêu cầu c c ph ng, đơn vị trực thu c khẩn trương triển khai thực hiện  Trong qu  

trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vư ng mắc, trở ngại, c c đơn vị kịp thời b o c o Lãnh đạo Sở (thông qua Văn ph ng) để 

kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp /  

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C c ph ng, đơn vị thu c Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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