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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31 /TB-TTPTHT Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ theo dõi triển khai công tác cải cách hành 

chính tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng 

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-STTTT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác cải 

cách hành chính năm 2018, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà 

Nẵng (gọi tắt là Trung tâm) phân công viên chức theo dõi triển khai công tác cải 

cách hành chính năm 2018 tại Trung tâm như sau:  

1. Đối với tập thể Ban lãnh đạo Trung tâm: 

a) Phó giám đốc Nguyễn Thị Huyền Thu lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh 

vực: 

- Công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; 

- Cải cách thể chế hành chính; 

- Cải cách thủ tục hành chính, tài chính công; 

- Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động. 

b) Phó Giám đốc Phạm Thế Nhân lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực: 

- Ứng dụng CNTT và Truyền thông trong CCHC; 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Đối với cán bộ quản lý cấp phòng và chuyên viên: 

a) Phó trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp Đặng Thắng 

- Đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch CCHC 

năm 2018; 

- Phụ trách công tác tuyên truyền; 

- Đôn đốc các phòng chuyên môn triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính năm 2018; theo dõi tiến độ, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 

trong các cuộc họp giao ban hàng tháng. 

b) Chuyên viên Phòng Hành chính- Tổng hợp Nguyễn Thị Diệu Hồng 

- Tham mưu công tác kiểm tra nội bộ về thực hiện CCHC; 
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- Lưu trữ hồ sơ CCHC. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ theo dõi triển khai công tác 

cải cách hành chính năm 2018 tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông 

tin Đà Nẵng./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ; 

- Các phòng chuyên môn (t/hiện); 

- Lưu: VT, HCTH. (Hồng) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Thu 
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