
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 52 /KH-TTPTHT Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2018 

KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

I THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAO 

1 Phối hợp triển khai 

hiệu quả dịch vụ 

công trực tuyến mức 

3, mức 4 (tăng số 

lượng và tỷ lệ sử 

dụng), kết hợp với 

giải pháp thanh toán 

trực tuyến. 

Hoàn thành nhiệm vụ 

phối hợp với Phòng 

CNTT Sở để hoàn thiện 

Hệ thống thông tin 

Chính quyền điện tử 

thành phố. 

Bảo đảm hạ tầng 

CNTT cho hoạt động 

của Hệ thống thông tin 

chính quyền điện tử 

trong việc phát triển 

các dịch vụ. Trong đó, 

chú trọng hạn chế mất 

kết nối mạng MAN  

Phòng 

Mạng –

Truyền 

dẫn 

Quận, 

huyện, 

phường, 

xã; 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

15/01-

15/11/2018 

Sở giao 

phối hợp 

năm 2018 

2 Phối hợp hoàn thiện 

các cơ sở dữ liệu 

(CSDL) nền công 

dân.  

Hoàn thành nhiệm vụ 

phối hợp với Phòng 

CNTT Sở để hoàn thành 

CSDL công dân được 

hoàn thiện.  

Phối hợp với Phòng 

CNTT – Sở thực hiện: 

-  Cập nhật, hoàn thiện 

cơ sở dữ liệu Công dân 

trên Hệ thống thông tin 

Chính quyền điện tử 

Phòng 

Tích 

hợp –

Dữ liệu 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

15/01-

15/11/2018 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

thành phố Đà Nẵng. 

 - Tham mưu UBND 

thành phố đầu tư xây 

dựng cơ sở dữ liệu và 

phần mềm quản lý nhà 

nước chuyên ngành 

cho các sở, ngành  

- Đốc thúc các cơ quan 

triển khai và chia sẻ 

các CSDL nền. 

3 Phối hợp bảo đảm 

công tác an toàn, an 

ninh thông tin cho 

Hệ thống Thông tin 

chính quyền điện tử 

thành phố. 

Hoàn thành nhiệm vụ 

phối hợp với Phòng 

CNTT, Dnict trong việc 

bảo đảm ANTT cho hệ 

thống Thông tin chính 

quyền điện tử. 

Thực hiện nhiệm vụ 

cũng như phối hợp chặt 

chẽ với Phòng CNTT, 

Dnict để thực hiện: 

- Cảnh báo kịp thời các 

nguy cơ mất an ninh 

thông tin Mạng đô thị 

thành phố; bảo đảm hệ 

thống máy chủ tại 

Trung tâm dữ liệu được 

cập nhật các bản vá l  

h ng bảo mật kịp thời 

với thời gian cập nhật 

không quá 7 giờ 

- Xây dựng Quy trình 

xử lý sự cố ứng dụng 

của Egov và Quy trình 

Phòng 

Hệ 

thống 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

15/01-

15/11/2018 
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STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

xử lý sự cố hạ tầng, an 

ninh mạng của Egov. 

- T  chức diễn tập ứng 

cứu sự cố ATTT, đào 

tạo, bồi dưỡng kỹ năng, 

kiến thức về ATTT.  

 Tiếp tục triển khai 

thực hiện các nội 

dung Đề án “Đ i 

mới và nâng cao 

chất lượng công tác 

thi đua khen thưởng 

trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2016-2020”.  

- Quy chế thi đua khen 

thưởng mới; 

- Ban hành kế hoạch 

thực hiện công tác thi 

đua khen thưởng 

- Khen thưởng, biểu 

dương kịp thời ; 

- Duy trì chế độ đánh 

giá, xếp loại viên chức, 

người lao động hàng 

tháng. 

 

- Đ i mới phương pháp 

đánh giá, xếp loại viên 

chức – lao động hàng 

tháng; 

- Xây dựng mới quy 

chế thi đua khen 

thưởng; 

- T  chức họp định kỳ 

hàng quý, kịp thời biểu 

dương, khen thưởng cá 

nhân/tập thể tiên tiến. 

Phòng 

Hành 

chính – 

T ng 

hợp 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

- Quý 1: 

Hoàn 

thành văn 

bản 

 

- T  chức 

thường 

xuyên 

công tác 

thi đua 

  

II CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CNTT ĐÀ NẴNG  

1 Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về CCHC 

a Xây dựng Chương 

trình cải cách hành 

chính năm 2018 

Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2018 

 

- Phòng HCTH dự thảo 

- Các phòng góp ý 

Phòng 

Hành 

chính – 

T ng 

hợp 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Tháng 

02/2018 

 -  

b T  chức kiểm tra - Kế hoạch kiểm tra - Đôn đốc, nhắc nhở Phòng Các Tháng 6 và   
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STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

công tác cải cách 

hành chính tại các 

phòng chuyên môn 

- Biên bản kiểm tra 

- Báo cáo tình hình thực 

hiện 6 tháng đầu năm và 

cuối năm 2018 

- T  chức kiểm tra kết 

quả thực hiện của các 

phòng. 

- Lập biên bản báo cáo. 

HCTH phòng 

chuyên 

môn 

tháng 

11/2018 

c Ph  biến văn bản, 

tuyên truyền ứng 

dụng CNTT trong 

CCHC 

- Phố biến đầy đủ các 

văn bản của TW và địa 

phương liên quan đến 

công tác CCHC đến toàn 

thể viên chức và người 

lao động 

-  Khuyến khích khách 

hàng sử dụng tiện ích 

online trên trang điện tử 

dsp.vn 

- Tạo chuyên mục trên 

trang thông tin điện tử 

của Trung tâm (dsp.vn) 

- Chỉnh sửa giao diện 

chuyên mục h  trợ 

khách hàng; đồng thời 

gửi email đến khách 

hàng để khuyến khích 

sử dụng tiện ích đăng 

ký và góp ý kiến online 

trên trang dsp.vn 

- Quán triệt tại các 

cuộc họp toản thẻ VC-

LĐ 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Các đơn 

vị khách 

hàng 

Hàng quý   

d Tiếp tục t  chức 

thực hiện Chỉ thị số 

29-CT/TU ngày 

06/11/2013 của Ban 

Thường vụ Thành 

uỷ về tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành 

chính, tăng cường 

kỷ luật kỷ cương, 

- Kế hoạch triển khai.  

- Báo cáo kết quả. 

- Xây dựng Kế hoạch, 

gửi góp ý, t ng hợp, 

ban hành. 

- T  chức quán triệt, 

triển khai. 

- T  chức kiểm tra việc 

thực hiện tại các 

phòng. 

- T ng hợp, báo cáo. 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

- Ban hành 

KH trong 

quý 1. 

- Triển 

khai KH 

đến 30/10. 

- Báo cáo 

trước 

15/11. 

 -  



5 

 

STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

xây dựng đội ngũ 

cán bộ công chức 

viên chức đáp ứng 

yêu cầu xây dựng 

thành phố trong tình 

hình mới 

đ Cử viên chức tham 

gia các lớp bồi 

dưỡng nâng cao kiến 

thức và kỹ năng về 

công tác cải cách 

hành chính do Sở 

Nội vụ; Sở Thông 

tin và Truyền thông 

t  chức 

- Tiếp nhận công văn 

của Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- T  chức công việc, tạo 

thuận lợi để CB, CC, VC 

tham gia các lớp học 

Tham gia đầy đủ các 

lớp đào tạo  

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Khi cấp 

trên yêu 

cầu 

  

2 Cải cách thể chế hành chính 

a Tham gia góp ý dự 

thảo các văn bản 

QPPL do Sở xây 

dựng 

Nội dung góp ý xác 

đáng, nhiều đề xuất hợp 

lý 

Kiểm tra và hệ thống 

các văn bản đã được 

đăng tải 

Phòng 

Hành 

chính – 

T ng hợp 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Theo yêu 

cầu từ Sở 

  

b Nâng cao chất 

lượng soạn thảo văn 

bản 

90% văn bản soạn thảo 

đúng căn cứ pháp lý, nội 

dung và thể thức 

Kiểm tra, rà soát văn 

bản trước khi phát hành 

 

Phòng 

Hành 

chính – 

T ng hợp 

các 

phòng 

chuyên 

môn 

 

Thường 

xuyên 
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STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

3 Cải cách thủ tục hành chính 

a Nâng cao nghiệp vụ 

chăm sóc khách 

hàng 

Các bộ phận chăm sóc 

khách hàng được nâng 

cao về nghiệp vụ; độ hài 

lòng của khách hàng 

ngày càng cao 

1. T  chức bồi dưỡng 

kỹ năng giao tiếp cho 

đội ngũ bảo vệ, vệ sinh, 

lễ tân 

2. Tăng cường giám sát 

các đơn vị cung cấp 

dịch vụ vệ sinh, bảo vệ. 

Hàng tháng, t  chức 

đánh giá chất lượng để 

kịp thời chấn chỉnh 

những sai phạm. 

3. Duy trì và mở rộng 

các hoạt động thăm 

hỏi, tặng quà, hội nghị 

khách hàng hàng năm 

4. T  chức khảo sát về 

mức độ hài lòng của 

khách hàng. 

Phòng 

Kế 

hoạch – 

Chuyên 

môn 

- Các 

phòng 

chuyên 

môn; 

- Các đơn 

vị khách 

hàng 

trong khu 

Công 

viên phần 

mềm 

Thường 

xuyên 

10 triệu 

đồng 

Kinh phí 

của đơn 

vị tự cân 

đối – đã 

có trong 

chương 

trình 

công tác 

năm 2018 

Sở giao 

(Mục 

I.1.c) 

c Xây dựng tiêuchuẩn 

quản lý chất lượng 

ISO 9001 

Chứng nhận đạt chuẩn 

ISO 9001 

- Khảo sát, đánh giá 

- Đào tạo; xây dựng hệ 

thống tài liệu 

- Áp dụng hệ thống 

quản lý; xem xét đánh 

giá; chỉnh sửa. 

- Đăng ký chứng nhận 

 

Phòng 

Hành 

chính – 

T ng 

hợp 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Năm 2018 50 triệu 

đồng 

Kinh phí 

của đơn 

vị tự cân 

đối  
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STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

4 Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước 

a Định kỳ rà soát và 

báo cáo Sở Thông 

tin Truyền thông 

tình hình thực hiện 

chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu t  chức, 

biên chế 

Báo cáo tuần 

Báo cáo tháng 

Báo cáo quý 

Báo cáo cuối năm 

- Lập nhật ký theo dõi, 

nhắc nhở các phòng về 

công việc 

- T ng hợp báo cáo từ 

các phòng chuyên môn 

 

Phòng 

Hành 

chính – 

T ng 

hợp 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Theo quy 

định 

 -  

b Kiện toàn bộ máy 

quản lý, t  chức 

nhân sự phù hợp để 

khai thác tối đa 

nguồn lực và làm 

chủ hệ thống công 

nghệ thông tin 

 

- Phân công công việc 

cụ thể cho viên chức và 

người lao động năm 

2018 

- Rà soát công tác b  

nhiệm theo quy định 

hiện hành 

- Xây dựng và triển 

khai kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2018; 

- Căn cứ đề án vị trí 

việc làm, phân công 

công việc cụ thể cho 

viên chức và người lao 

động năm 2018; 

- Nghiên cứu quy định 

mới về b  nhiệm để áp 

dụng  

Phòng 

Hành 

chính – 

T ng 

hợp 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Quý I   

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

a Tiếp tục triển khai 

thực hiện các nội 

dung Đề án “Đ i 

mới và nâng cao 

chất lượng công tác 

thi đua khen thưởng 

- Quy chế thi đua khen 

thưởng; 

- Khen thưởng, biểu 

dương gương điển hình 

- Làm mới quy chế thi 

đua khen thưởng phù 

hợp  

- T  chức lấy ý kiến 

quy chế; quyết dịnh 

ban hành. 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Công 

đoàn, Chi 

- Quý I, 

ban hành 

quy chế 

 

- Hằng 

quý, biểu 
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STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2016-2020”. 

Tập trung thực hiện 

cải cách thủ tục 

hành chính về hồ sơ, 

thủ tục khen thưởng 

- Định kỳ hàng quý, 

xem xét khen thưởng 

gương điển hình. 

đoàn 

thanh 

niên 

dương 

khen 

thưởng 

(nếu có) 

b Tiếp tục thực hiện 

đánh giá, xếp loại 

CC,VC-LĐ hàng 

tháng 

Đánh giá, xếp loại đúng 

năng suất lao động 

- Tiếp tục áp dụng quy 

trình đánh giá, xếp loại 

CC,VC-LĐ hàng tháng 

- Thường xuyên đ i 

mới phương pháp và 

chỉnh sửa, b  sung 

hoàn thiện quy trình 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Định kỳ 

hàng tháng 

 

Đánh giá 

xếp loại 

hàng 

tháng 

c Nâng cao kiến thức 

chuyên môn, nghiệp 

vụ cho CBCNV 

Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng 2018 

- Xây dựng kế hoạch 

- Cử CBCNV tham dự 

các khóa đào tạo 

- Đào tạo nội bộ 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Thường 

xuyên 

  

6 Cải cách tài chính công 

a Xây dựng quy chế 

chi tiêu nội bộ trên 

cơ sở Nghị định 16 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

mới  

- Dự thảo sửa đ i trên 

cơ sở căn cứ Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015 của Chính 

phủ về Quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị 

sự nghiệp công lập 

- T  chức lấy ý kiến 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng, 

ban 

Quý I   



9 

 

STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

b Tăng cường công 

tác quản lý tài chính  

Thu – chi tài chính theo 

đúng quy định 

 

- Tiếp tục ph  biến, 

quán triệt  

- Tăng cường kiểm tra, 

giám sát thực hiện 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Thường 

xuyên 

  

7 Ứng dụng CNTT và Truyền thông trong CCHC 

a Đảm bảo hoạt động 

của hệ thống hạ tầng 

CNTT phục vụ 

chính quyền điện tử 

của thành phố 

- Hạn chế mất kết nối 

mạng MAN 

- Cảnh báo kịp thời các 

nguy cơ mất an ninh 

thông tin mạng MAN 

- Kiểm tra, bảo dưỡng 

định kỳ các tuyến cáp, 

thiết bị mạng; xử lý kịp 

thời khi có sự cố 

- Theo dõi cảnh báo 

nguy cơ mất ANTT 

- Tăng cường vá l  

hỏng an ninh thông tin 

Phòng 

MTD 

 

Phòng 

HT 

Các đon 

vị sử 

dụng 

mạng 

MAN 

Thường 

xuyên 

200 triệu 

đồng 

Kinh phí 

vị tự cân 

đối – đã 

có trong 

chương 

trình 

công tác 

năm 2018 

Sở giao 

(Mục 

II.3) 

b Tăng cường ứng 

dụng CNTT trong 

quản lý văn bản 

điều hành 

- Sử dụng có hiệu quả hệ 

thống QLVBĐH 

egov.danang.gov.vn;  

- Áp dụng triệt để chữ 

ký điện tử trong văn bản 

ban hành; 

- Ban hành liên thông 

văn bản theo quy định  

- Yêu cầu xử lý văn 

bản,  công việc thông 

qua hệ thống 

QLVBĐH;  

- Hàng tháng báo cáo 

lãnh đạo Trung tâm 

tình hình xử lý 

Phòng 

HCTH 

Các 

phòng, 

ban 

Thường 

xuyên 

  

c Tăng cường các 

dịch vụ đăng ký và 

góp ý trực tuyến 

Tiếp tục vận hành hệ 

thông đăng ký trực 

tuyến, góp ý – trao đ i 

- Tăng cường quản trị 

website 

- Tiếp nhận và kịp thời 

Phòng 

Tích 

hợp dữ 

Các 

phòng 

chuyên 

Thường 

xuyên 
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STT Nội dung nhiệm vụ 

Sản phẩm (Kết quả 

đầu ra hoặc chỉ tiêu dự 

kiến) 

Hoạt động chi tiết để 

triển khai nhiệm vụ 

Phòng 

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 
Ghi chú 

thông qua website  chuyển các bộ phận 

liên quan xử lý, đáp 

ứng yêu cầu KH 

liệu môn 

d Triển khai các sáng 

kiến, giải pháp ứng 

dụng CNTT vào quá 

trình thực hiện 

nhiệm vụ Trung tâm 

Các giải pháp, sáng kiến 

được công nhận và đưa 

vào áp dụng trong thực 

tiễn công tác 

- T  chức đăng ký xét 

sáng kiến hằng tháng 

- Lựa chọn đưa vào áp 

dụng những sáng kiến 

mang lại lợi ích cao 

Hội 

đồng 

sáng 

kiến 

Các 

phòng 

chuyên 

môn 

Thường 

xuyên 

  

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng được giao nhiệm vụ chủ trì (đơn vị thực hiện) chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm tiến độ 

và thời gian hoàn thành kế hoạch. Các phòng, ban được giao nhiệm vụ phối hợp tăng cường trách nhiệm, tích cực thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công phối hợp, góp phần hoàn thành kế hoạch. 

2. Giao Phòng Hành chính – T ng hợp theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các phòng/ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã 

được giao. Định kỳ 6 tháng, t ng hợp báo cáo Lãnh đạo Trung tâm. 

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc, trở ngại, các phòng/ban kịp thời báo cáo Lãnh đạo Trung 

tâm (thông qua Phòng Hành chính – T ng hợp) để kịp thời điều chỉnh, b  sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT; 

- Các phòng /ban; 

- Ban biên tập website; 

- Lưu: VT, HCTH. (Thắng) 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Huyền Thu 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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