
1 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 3  năm 2019   

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai truyền thông cải cách hành chính năm 2019  

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

   

Thực hiện Quyết định số 6114/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 

của UBND thành phố về việc Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính 

năm 2019 của thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông (sau đây viết 

tắt là TT&TT) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2019 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

 a) Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của trưởng các phòng, đơn vị 

trong quá trình thực thi công vụ. 

 b) Thông qua công tác truyền thông đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên 

chức (CBCCVC) Sở TT&TT có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và 

trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; đặc biệt là nhận thức về văn hóa giao 

tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân và doanh nghiệp. 

 c) Giúp người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện góp ý trên các kênh 

thông tin phản ánh, kiến nghị; tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi 

có nhu cầu. 

2. Yêu cầu 

a) Phổ biến, tuyên truyền CCHC của Sở TT&TT kịp thời, đầy đủ, đúng lộ 

trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể Cải cách hành 

chính nhà nước thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 

2016 - 2020 của thành phố Đà Nẵng, lộ trình triển khai sử dụng chính quyền 

điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

b) Đa dạng hóa các hình thức truyền thông CCHC phù hợp với từng đối 

tượng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Truyền thông CCHC kết hợp với hướng 

dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính của Sở TT&TT, quy định chính sách 

một cách thuận tiện, công bằng, minh bạch. 

c) Lồng ghép công tác truyền thông về CCHC với việc tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG 

1. Nội dung truyền thông 
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a)  Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, và tác động của 

CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. 

b) Các nội dung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế 

hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ; 

Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính 

2019 của thành phố Đà Nẵng. 

c) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tình 

hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số CCHC, kết quả đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân đối với cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả tập trung. 

d) Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của CCVC trong thực 

thi công vụ; văn hóa giao tiếp, ứng xử của CCVC đối với người dân và doanh 

nghiệp. 

 đ) Các dịch vụ hành chính công trực tuyến; các kênh thông tin phản ánh, 

kiến nghị dành cho người dân và doanh nghiệp.  

 e) Tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cho công dân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích và tuyên 

truyền về Đại lý dịch vụ công trực tuyến.  

 g) Giới thiệu Tổng đài Thông tin dịch vụ công thành phố và Cổng thông 

tin dịch vụ công thành phố (thực hiện nhiệm vụ cung cấp, hướng dẫn, giải đáp 

thủ tục hành chính và chính sách quy định cho công dân) để CCVC, nhân dân 

biết và sử dụng.  

h) Tuyên truyền về Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.  

2. Hình thức truyền thông 

a) Thông qua tất cả các loại hình báo chí, huy động và sử dụng phương 

tiện truyền thông đại chúng, gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, các cơ 

quan báo chí của thành phố Đà Nẵng, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông 

với Đà Nẵng; hệ thống truyền thanh cơ sở; Cổng thông tin điện tử thành phố; 

Trang thông tin điện tử Thành ủy; Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị 

thuộc thành phố Đà Nẵng; hệ thống viễn thông; mạng xã hội.  

b) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

lồng ghép nội dung CCHC trong các Hội nghị CCVC, Hội nghị chuyên môn… 

 c) Thông qua Tổng đài Thông tin Dịch vụ công, mạng xã hội, tin nhắn 

SMS và hệ thống email công vụ, màn hình máy tính, màn hình Tivi tại bộ phận 

một cửa TTHC, màn hình LED lớn tại quầy lễ tân cửa số 3 TTHC, màn hình 
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LED lớn tại Công viên Biển Đông, trên hệ thống wifi thành phố; tại các sự kiện, 

hội thảo. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
 

Nhiệm vụ 

Thời  

gian thực 

hiện 

Đơn vị chủ trì 
Đơn vị 

phối hợp 

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5)  

1. Tăng cường truyền thông CCHC tại Sở TT&TT bằng nhiều 

hình thức phù hợp. 

  

a) Niêm yết công khai thủ 

tục hành chính và các 

thông tin liên lạc (email, 

số điện thoại) tại trụ sở 

của cơ quan, đơn vị 

Cả năm   Văn phòng Sở  0  

b) Tuyên truyền qua 

website của Sở: công khai 

các thông tin về thủ tục 

hành chính; các quy định 

pháp luật của Trung ương 

và địa phương về thủ tục 

hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở; 

tổ chức chuyên mục HỎI - 

ĐÁP để trao đổi, trả lời 

những vướng mắc của 

công dân, tổ chức; tổ chức 

trưng cầu ý kiến và khảo 

sát mức độ hài lòng của 

công dân, tổ chức; đưa tin, 

bài tuyên truyền về 

CCHC… 

Cả năm  Ban biên tập 

Trang TTĐT 

của Sở 

Văn phòng 

Sở và 

Phòng 

Thông tin - 

Báo chí - 

Xuất bản 

(TTBCXB)  

0  

2. Tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí    

Phối hợp tổ chức họp báo 

cung cấp thông tin về tình 

hình thực hiện công tác 

CCHC, thực hiện lồng 

ghép vào nội dung về tình 

hình chính trị, kinh tế, văn 

hóa - xã hội, an ninh, quốc 

phòng trên địa bàn thành 

phố. 

1 lần/quý Phòng 

TTBCXB 

Văn phòng 

UBND 

thành phố; 

Sở Nội vụ 

0  

3. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều 

hình thức tuyên truyền khác nhau 

  

a) Truyền thông qua hệ 

thống truyền thanh cơ sở 

Hằng 

tuần  

Phòng 

TTBCXB 

Đài Truyền 

thanh các 

0  
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quận, 

huyện 

b) Tuyên truyền thông qua 

Thông cáo báo chí định kỳ 

Hàng 

tháng  

Phòng 

TTBCXB 

VP UBND 

thành phố 

0  

c) Truyền thông thông qua 

trang Thông tin điện tử 

của các đơn vị trực thuộc 

Sở, Tổng đài Thông tin 

dịch vụ công, mạng xã 

hội, SMS, hệ thống email 

công vụ. 

Thường 

xuyên và 

đột xuất 

theo yêu 

cầu  

Trung tâm 

Công nghệ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Đà Nẵng 

(DNICT), 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng 

CNTT Đà Nẵng 

(IID), Trung 

tâm Thông tin 

Dịch cụ công 

Đà Nẵng (PSC) 

Phòng 

TTBCXB 

Các 

đơn vị 

tự cân 

đối 

kinh 

phí từ 

dự toán 

được 

giao từ 

đầu 

năm để 

thực 

hiện  

 

 4. Tuyên truyền Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng  120 Nguồn 

sự 

nghiệp 

CNTT  

Xây dựng Tạp chí truyền 

hình "Đà Nẵng - Nhịp 

sống số" (7 chương trình; 

1 chương trình/tháng; thời 

lượng 10 phút/chương 

trình) 

07 số  Phòng 

TTBCXB 

Phòng 

CNTT, Đài 

Phát thanh 

Truyền 

hình Đà 

Nẵng, các 

cơ quan 

báo chí , 

Trung tâm 

Thông tin 

dịch vụ 

công Đà 

Nẵng 

(PSC)  

  

Tuyên truyền CQĐT 

thông qua các hình thức 

trực quan: 

- Thiết kế banner tuyên 

truyền; đăng và duy trì 

banner trên Cổng Thông 

tin dịch vụ công 1022 

- Poster dán tại các UBND 

quận huyện, xã phường; 

tại các trạm dừng xe buýt 

- Thiết kế sản phẩm 

truyền thông (hình ảnh 

infographic) để tuyên 

 Phòng 

TTBCXB 

Trung tâm 

Thông tin 

dịch vụ 

công 
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truyền về CQĐT qua các 

kênh thông tin 

5. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo   

a) Theo dõi, đôn đốc nhắc 

nhở các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc Sở TT&TT 

thực hiện truyền thông 

CCHC  

Thường 

xuyên  

Phòng 

TTBCXB 

Văn phòng 

Sở  

0  

b) Thực hiện báo cáo định 

kỳ, đột xuất về công tác 

truyền thông CCHC của 

Sở  

Định kỳ 

hoặc đột 

xuất khi 

có yêu 

cầu  

Phòng 

TTBCXB 

Văn phòng 

Sở  

0  

 

 

 

 

Tổng cộng     120  
 

Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này và tình 

hình thực tế của đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch truyền thông CCHC năm 

2019 phù hợp với đơn vị mình (có thể lồng ghép nội dung này trong Kế hoạch 

CCHC năm 2019 của đơn vị). 

2. Các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện, 

đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện 

cho Lãnh đạo Sở (thông qua phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản), đình kỳ 6 

tháng (trước ngày 30/5/2019) và năm (trước ngày 25/11/2019). Trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở 

(thông qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản) để kịp thời điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp.  

3. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Định kỳ, 

đột xuất tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở công tác thực hiện truyền thông cải cách 

hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” năm 2019 của Sở TT&TT. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện truyền thông cải cách hành chính năm 

2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  
Nơi nhận: 
- VP UBND TP (để p/h); 

- Sở Nội vụ (để p/h); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- BBT Trang TTĐT Sở; 

- Đài Truyền thanh các quận, huyện; 

- Các cơ quan báo chí thành phố; 

- Các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với Tp;  

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phượng  
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