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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở tại Trung tâm Phát triển hạ tầng

công nghệ thông tin Đà Nẵng năm 2018  

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-STTTT, ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Quy chế dân chủ 

cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018, Trung tâm Phát triển hạ tầng 

công nghệ thông tin Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Trung tâm) xây dựng kế hoạch 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tiếp tục phát huy quyền dân chủ của viên chức, người lao động (viết tắt 

là VC-NLĐ) trong việc thực hiện dân chủ cơ sở (viết tắt là DCCS); tạo điều kiện 

cho VC-NLĐ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền,

đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

b) Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; xây dựng môi trường làm 

việc năng động, sáng tạo, dân chủ, công bằng và văn minh. 

2. Yêu cầu 

a) Việc thực hiện Quy chế dân chủ phải thường xuyên, lâu dài và rộng khắp 

trên tất cả các hoạt động của Trung tâm; 

b) Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tránh phô trương, hình thức; kịp thời 

biểu dương khen thưởng các gương điển hình trong thực hiện Quy chế dân chủ ở 

Trung tâm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của Cấp ủy đảng, 

lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Ban chấp hành Công đoàn, 

Chi đoàn Thanh niên và toàn thể VC-NLĐ trong toàn Trung tâm về ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc thực hiện Quy chế DCCS; xác định thực hiện DCCS là nhiệm 

vụ quan trọng trong chương trình công tác, là cơ sở quan trọng để chính quyền 

tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, huy động được sức mạnh, tiềm 

năng của VC-NLĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

b)  Gắn việc thực hiện Quy chế DCCS với công tác cải cách hành chính, 

công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm - chống lãng phí; đổi mới 
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phong cách, lề lối làm việc theo tinh thần “5 xây”, “3 chống” theo quy định tại 

Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013; tăng cường trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng 

góp VC-NLĐ; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho VC-NLĐ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể  

 a) Quán triệt và tạo điều kiện cho toàn thể VC-NLĐ tham gia học tập các 

văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện DCCS do Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức. 

 b) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền  

- Phổ biến những văn bản của Đảng và Nhà nước về DCCS đến từng VC- 

NLĐ thông qua các kênh hội họp, email, hệ thống quản lý văn bản điều hành, 

trang thông tin điện tử dsp.vn, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ, trong 

đó tập trung vào thực hiện một số văn bản như: 

+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 

ban hành thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

+ Quyết định số 382/QĐ-TTPTHT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Trung 

tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà 

Nẵng; 

+ Kế hoạch số 52/KH-TTPTHT ngày 26/02/2018 của Trung tâm Phát triển 

hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng về việc triển khai công tác cải cách hành 

chính năm 2018. 

 - Phối hợp giữa Chính quyền, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên trong thực 

hiện nhiệm vụ của Trung tâm nhằm phát huy sức mạnh tập thể và đồng thời nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, đoàn thể. 

- Duy trì chế độ họp toàn thể Trung tâm để tổng kết công tác quý; tổ chức 

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018. 

c) Quan hệ và giải quyết công việc với khách hàng 

- Chỉ đạo và kiểm tra VC-NLĐ trong việc giải quyết công việc của khách 

hàng; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối 

với những VC-NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, 

sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc. 

- Chỉ đạo việc tổ chức hòm thư góp ý; chỉ đạo người phụ trách công tác 

hành chính của Trung tâm cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của Trung tâm 

hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề xuất giải quyết các ý kiến góp ý 

được gửi đến, báo cáo người đứng đầu Trung tâm để đề ra những biện pháp hợp 

lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý. 

- Cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan khi 

khách hàng có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, 
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phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời. 

- Tổ chức trực 24/7 để tiếp nhận thông tin đường dây nóng Công viên Phần 

mềm 02363.888.099. 

d) Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý theo đúng quy 

trình; tiếp nhận viên chức, lao động bảo đảm yêu cầu vị trí việc làm đã được phê 

duyệt. 

đ) Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện DCCS về Ban chỉ đạo Sở Thông 

tin và Truyền thông định kỳ trước ngày 10/6 và 10/11 hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có trách nhiệm triển 

khai, nhắc nhở và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này, đặc 

biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng VC-NLĐ 

biết và thực hiện. 

2. Các thành viên trong Ban chỉ đạo là người tiên phong trong việc thực 

hiện các mục tiêu đề ra; trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở 

trong các hoạt động Trung tâm. 

 3. Tăng cường liên hệ và phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai các nội dung phong trào để bảo 

đảm tính toàn diện và thiết thực. 

4. Công đoàn phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp tổ chức Hội nghị 

cán bộ viên chức năm 2018 theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trung 

tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng năm 2018./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ Sở TT&TT (báo cáo); 

- BCĐ Trung tâm;  

- Công đoàn, Chi đoàn; 

- Các phòng,ban TT (t/hiện); 

- Lưu: VT, HCTH (Thắng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Thu 
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