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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-STTTT ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà 

Nẵng về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa –

văn minh đô thị” năm 2019, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng kế

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên Trung tâm (CBCNV) nâng cao ý thức tự giác, 

trách nhiệm, chấp hành pháp luật và thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh nơi công sở, hướng tới xây dựng con người Đà 

Nẵng có nếp sống văn hóa – văn minh đô thị. 

2. Nâng cao chất lượng danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tránh các bệnh thành tích trong triển khai nhằm đưa 

phong trào đi vào chiều sâu và thiết thực, thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động số 36-CTr/TU 

ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (Khóa XX), thực hiện Nghị quyết Trung ương IX (Khóa XI) về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần vào sự phát triển 

bền vững thành phố. 

3. Thực hiện Phong trào và Đề án phải thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Stt Nhiệm vụ Thời gian thực 

hiện 

Chủ trì Phối hợp 

I PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”  

1 

Tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương và 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và địa phương 

về mục tiêu và nội dung phong trào trên website của 

Trung tâm, trong đó chú trọng nội dung và nhiệm vụ trọng 

tâm của các văn bản: Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày 

09/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện 

Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 13/8/2014 

của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XX) thực hiện Nghị 

quyết Trung ương IX (Khóa XI) về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/10/2012 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng 

cao chất lượng hoạt động của Tổ dân phố, thôn trên địa 

bàn thành phố; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009 của 

BTV Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối 

hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học 

sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 

20/10/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phòng, 

chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; 

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2010 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc tăng cường phòng ngừa và đấu 

tranh chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa 

Thường xuyên Phòng Hành 

chính – Tổng hợp 

Ban Biên tập 

Trang thông tin 

điện tử Trung 

tâm  
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Stt Nhiệm vụ Thời gian thực 

hiện 

Chủ trì Phối hợp 

bàn thành phố Đà Nẵng… 

 

2 

Duy trì các cuộc vận động, phong trào, chương trình có 

nội dung gắn với Phong trào đang được triển khai: Học 

tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh; tổ 

chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Ngày chủ 

nhật xanh sạch đẹp”; Phong trào “Người tốt, việc tốt”… 

Thường xuyên Phòng Hành 

chính  - Tổng hợp 

Công đoàn, Chi 

đoàn thanh niên 

3 Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, 

giải trí nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho 

CBCNV  

   

3.1 Tổ chức Giải Bóng đá nội bộ IID năm 2019 Tháng 4/2019 Chi đoàn thanh 

niên 

Tổ Công đoàn 

Mạng – Truyền 

dẫn 

3.2 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ CBCNV Tháng 5/2019 Phòng Hành 

chính – Tổng hợp 

 

3.3 Tổ chức tham quan cho CBCNV Tháng 6/2019 Công đoàn Phòng Hành 

chính – Tổng 

hợp 

3.4 Tổ chức Giải bóng đá Cúp Công viên phần mềm lần thứ 

III 

Tháng 7/2019 Công đoàn, Chi 

đoàn thanh niên 

 

3.5 
Tham gia các hội thi do công đoàn cấp trên tổ chức. Thường xuyên Công đoàn  
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Stt Nhiệm vụ Thời gian thực 

hiện 

Chủ trì Phối hợp 

II 
ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA – VĂN 

MINH ĐÔ THỊ 

   

1 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt các 

nhiệm vụ của Đề án. Bám sát các nhiệm vụ của Đề án và 

thực tiễn ở cơ sở để cụ thể hóa thành giải pháp, ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kịp thời tháo 

gỡ các vướng mắc, bất cập cụ thể trong triển khai thực 

hiện Đề án. 

Thường xuyên Lãnh đạo Trung 

tâm 

 

2 

Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các nội dung của 

Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2016 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” 

Thường xuyên Phòng Hành 

chính – Tổng hợp 

Các phòng 

chuyên môn 

3 

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 

an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, cụ 

thể: 

   

3.1 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 46/KH-TTPTHT ngày 

22/02/2017 của Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà 

Nẵng về việc triển khai thực hiện Chương trình “Thành 

phố 4 an” trên lĩnh vực an ninh thông tin đến năm 2020. 

Thường xuyên Phòng Hệ thống Các phòng 

chuyên môn 
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Stt Nhiệm vụ Thời gian thực 

hiện 

Chủ trì Phối hợp 

3.2 

Bảo đảm môi trường làm việc an ninh trật tự, xanh - sạch 

- đẹp tại Khu Công viên phần mềm 

- Bảo đảm ANTT 

thường xuyên; 

- Duy trì Ngày 

chủ nhật xanh - 

sạch - đẹp vào 

Thứ 7 hàng tuần. 

Phòng Hành 

chính – Tổng hợp 

Công đoàn, Chi 

đoàn thanh niên 

4 

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong giao tiếp, 

ứng xử với khách hàng, hưởng ứng chiến dịch “ Nụ cười 

Đà Nẵng” 

Thường xuyên Phòng Kế hoạch 

– Kinh doanh 

Đơn vị bảo vệ, 

vệ sinh 

5 

Nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng   

Thường xuyên 
Phòng Kế hoạch 

– Kinh doanh 

Các phòng 

chuyên môn 

phối hợp 

6 

Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Phong trào, Đề án và 

báo cáo kết quả xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa” theo định kỳ 6 tháng, năm. 

25/6/2019; 

25/11/2019 

Phòng Hành 

chính – Tổng hợp  

Các phòng thuộc 

Trung tâm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp 

a) Là phòng thường trực đôn đốc, theo dõi thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề 

án Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị năm 2019 của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng. 

b) Đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu 

các văn bản chỉ đạo điều hành cần thiết để triển khai Kế hoạch có hiệu quả. 
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2. Các phòng chuyên môn  

a) Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công chủ trì bảo đảm tiến độ và thời gian hoàn thành kế hoạch. Các 

phòng được giao nhiệm vụ phối hợp tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công phối hợp, góp phần hoàn thành Kế 

hoạch. 

b) Đôn đốc, nhắc nhở CBCNV nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. 

3. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm (www.dsp.vn) 

Đăng toàn văn Kế hoạch này lên Trang thông tin điện tử Trung tâm để toàn thể CBCNV biết, hưởng ứng thực hiện 

tốt. 

4. BCH Công đoàn, Chi đoàn thanh niên Trung tâm. 

Đề nghị phối hợp triển khai Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề án Xây 

dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị năm 2019 của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng năm 

2019, yêu cầu các phòng có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- Sở TT&TT (b/cáo); 

- Các phòng chuyên môn (thực hiện); 

- Công đoàn, Chi đoàn thanh niên (p/hợp); 

- Lưu: VT, HCTH. Hồng 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Thu 

 

  

http://www.dsp.vn/
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