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BÁO CÁO 

Tinh hình thực hiện kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 

và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 
 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

6 tháng đầu năm 2017 đạt 9.159 tỷ đồng, đạt 43,6% kế hoạch. Kim ngạch xuất 

khẩu phần mềm 6 tháng đầu năm đạt 31,25 triệu USD, đạt 52,1% kế hoạch, tăng 

23% so với cùng kỳ năm 2016. 

- Doanh thu hoạt động Công nghệ thông tin đ ạt 5.610 tỷ đồng, đạt 94% so 

với cùng kỳ năm 2016.  

- Doanh thu Bưu chính, chuyển phát đạt: 160 tỷ đồng, tăng 43% so với 

cùng kỳ năm 2016. 

- Doanh thu Viễn thông , Internet đạt: 3.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng 

kỳ năm 2016. Đến tháng 6/2017, số thuê bao điện thoại (cố định và di động) đạt 

2.887.500 thuê bao; số thuê bao Internet đạt 1.400.000 thuê bao. 

- Doanh thu hoạt động in , phát hành báo chí, xuất bản đạt 389 tỷ đồng, đạt 

80% so với cùng kỳ năm 2016. 

2. Tình hình triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm 

a) Nhiệm vụ 1: Hoàn thành tham mưu UBND thành phố ban hành Khung 

kiến trúc thành phố thông minh của thành phố Đà Nẵng 

- Sở TT&TT đã xây dựng Khung Đề án thành phố thông minh giai đoạn 

2016 - 2020; trên cơ sở Đề án của các năm trước, Sở dự thảo phần mục tiêu, hiện 

trạng Đề án thành phố thông minh giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tập đoàn Viettel đã cung cấp phiên bản 0.7 của Khung Kiến trúc thành 

phố thông minh. Sở TT&TT đang đôn đốc Viettel gửi các phiên bản tiếp theo (dự 

kiến hoàn thành trước ngày 15/6 để gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan).  

-  Sở TT&TT phối hợp Sở GD&ĐT trình UBND thành phố ban hành Kiến 

trúc ứng dụng CNTT ngành GD&ĐT; đang chuẩn bị ban hành Kiến trúc ứng 

dụng CNTT ngành Y tế. Phối hợp với Sở Y tế, Sở GD&ĐT; UBND quận Liên 

Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn triển khai các ứng dụng giáo dục, y tế thông minh.  

- Ngoài ra, liên quan đến triển khai thành phố thông minh, Sở TT&TT có 

văn bản đề nghị Công ty Cổ phần FPT thống nhất thời gian ký kết Biên bản ghi 

nhớ hợp tác giữa UBND thành phố với Tập đoàn FPT về triển khai ứng dụng 

thông minh trong quản lý giao thông, nông nghiệp, giáo dục, y tế và du lịch. 
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b) Nhiệm vụ 2: Triển khai các giải pháp tổng thể để đẩy mạnh phát triển 

ngành công nghiệp CNTT theo đề án phát triển dịch vụ của thành phố 

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo UBND thành phố với các doanh 

nghiệp CNTT về giải đáp vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp CNTT trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng (29/3/2017). 

- Hoàn thành khảo sát hiện trạng nguồn nhân lực CNTT tại các doanh 

nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT thành 

phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2025 và Đề án phát triển Công nghiệp CNTT và 

Truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025. 

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư CNTT 

bên lề sự kiện APEC 2017 (dự kiến tổ chức Hội thảo vào ngày 04/9/2017). 

- Tiếp tục khai thác hiệu quả Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng (Khu 

CVPM số 1), duy trì tỷ lệ khai thác đạt 99%; lập hồ sơ đề nghị công nhận lại Khu 

CNTT tập trung cho Khu CVPM số 1. 

- Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận Khu CNTT tập trung cho Khu 

phức hợp sản xuất phần mềm FPT Complex; phối hợp cơ quan xúc tiến, hỗ trợ 

các thủ tục bắt đầu xây dựng Khu công phần mềm số 02 do Công ty Sembcorp 

Development đầu tư. 

- Đề xuất các kiến nghị với Bộ TT&TT về chính sách ưu đãi đầu tư các 

Khu CNTT tập trung. 

- Phối hợp, hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo hợp tác với tổ 

chức, doanh nghiệp nước ngoài để cập nhật, đổi mới chương trình; nâng cao chất 

lượng đào tạo nhân lực CNTT; đặc biệt là dạy bằng tiếng Anh, tiếng Nhật. 

c) Nhiệm vụ 3: Đề xuất các giải pháp toàn diện và tổ chức thực hiện công 

tác quản lý báo chí trên địa bàn thành phố 

- Rà soát, báo cáo về công tác QLNN đối với văn phòng đại diện, phóng 

viên thường trú; đề nghị bổ sung chức danh Trưởng Văn phòng đại diện đối với 

các Báo Nhân đạo và đời sống, Báo Thương hiệu và Công luận, Báo Đầu tư, Báo 

Đại đoàn kết, Thời báo kinh tế Việt Nam. 

- Xây dựng Quy trình phối hợp cung cấp thông tin trong truyền thông ứng 

phó với các tình huống khẩn cấp; thực hiện công tác điểm báo hàng ngày hiệu 

quả, bằng hình thức mới, qua đó phát hiện các vấn đề báo nêu nổi cộm về thành 

phố Đà Nẵng và thực hiện 10 Công văn tham mưu UBND thành phố đề nghị các 

cơ quan, đơn vị phản hồi thông tin về các vấn đề nổi cộm trên báo chí; kịp thời đề 

xuất xử lý 03 trường hợp báo chí thông tin sai lệch
1
. 

- Hoàn chỉnh Kế hoạch quản lý báo chí năm 2017; tổ chức góp ý Quy 

hoạch báo chí; tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông 

                                                 
1 Đã tham mưu xử lý nhanh việc thông tin sai sự thật trong bài viết “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?...” của tác giả Trương 

Ngọc đăng ngày 21/02/2017 trên chuyên trang Văn nghệ trẻ của Báo Văn nghệ (Cục Báo chí - Bộ TT&TT đã ra Quyết định xử phạt hành chính 
30 triệu đồng đối với Báo Văn nghệ trong ngày 22/02/2017); xử lý báo chí thông tin sai lệch về vụ việc cố ý gây thương tích tại quán cà phê 

Daisy; Phối hợp Công an thành phố mời Bà Dương Hằng Nga làm việc về 02 bài viết về khu đô thị Đa Phước, đề xuất Cục Báo chí xử lý sai 

phạm của Tạp chí Giao thông Vận tải. 
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tin cho báo chí; tuyên truyền và triển khai quán triệt các văn bản pháp luật mới về 

báo chí (trong đó có Nghị định 09/2017/NĐ-CP). 

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công 

tác của UBND thành phố 

a) Nhiệm vụ 1: Xây dựng Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 

và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020  

Đã xây dựng dự thảo Đề án, dự kiến hoàn thiện và trình UBND thành phố 

trong tháng 6/2017.  

b) Nhiệm vụ 2: Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 2030  

Phối hợp xây dựng dự thảo; tổ chức họp với Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Kinh tế Xã hội thành phố, trao đổi, thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung của Dự thảo Quy hoạch Xuất bản, In và Phát hành; đã đề xuất UBND thành 

phố cho phép lùi thời gian thẩm định và ban hành Quy hoạch đến tháng 8/2017. 

c) Nhiệm vụ 3: Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn 2025  

Tiếp thu ý kiến của Cục Báo chí về việc xây dựng Quy hoạch báo chí và 

hoàn chỉnh báo cáo về việc xây dựng Quy hoạch, trình UBND thành phố xem xét 

trong tháng 10/2017.  

d) Nhiệm vụ 4: Đề án phát triển tổng thể hoạt động thông tin đối ngoại 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030  

Đề án Thông tin đối ngoại đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt 

Đề cương và dự toán chi tiết tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 11/02/2017. 

Sau khi UBND thành phố có quyết định chỉ định nguồn vốn, Sở sẽ tiếp tục triển 

khai chọn đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng Đề án này. 

4. Công tác quản lý nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông  

a) Công tác quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin (CNTT) 

Ngoài các kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm 1, 2 đã trình bày tại Khoản 

2, Mục I Báo cáo này, công tác QLNN về CNTT còn đạt các kết quả quan trọng 

khác như sau: 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2017 phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển 

Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2017; đồng thời hướng dẫn, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện hồ sơ. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT năm 2016 tại 

95 cơ quan (sở, ban, ngành, UBND quận huyện xã phường, các đơn vị hiệp quản). 

- Tổ chức vận hành Hệ thống thông tin chính quyền điện tử (CQĐT) thành 

phố Đà Nẵng hoạt động ổn định; cập nhật, bổ sung một số tính năng mới cho hệ 

thống, đặc biệt là tích hợp chữ ký số trên ứng dụng Phần mềm Quản lý văn bản và 

điều hành được triển khai đến 100% các cơ quan thuộc UBND thành phố.  
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- Tiếp tục tham mưu các chính sách nhằm bảo đảm tốt việc vận hành các 

Hệ thống thông tin CQĐT như: Xây dựng và trình UBND thành phố ban hành 

Quy chế xây dựng, vận hành và khai thác dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống 

thông tin CQĐT (QĐ số 628/QĐ-UBND ngày 25/01/2017), Lộ trình cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 (QĐ số 

892/QĐ-UBND ngày 20/02/2017); xúc tiến việc triển khai Đại lý dịch vụ công. 

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng Góp ý và Đường dây nóng thống nhất 

1022; triển khai xây dựng và đưa ứng dụng Góp ý cho thiết bị di động vào hoạt 

động để thuận lợi cho người dân, du khách trong góp ý, hiến kế với Thành phố. 

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và hỗ trợ người dân tra cứu các cơ sở đạt chuẩn 

an toàn thực phẩm (qua tin nhắn, điện thoại); chia sẻ cho các cơ quan sử dụng.  

b) Công tác quản lý nhà nước về Bưu chính - Viễn thông (BCVT) 

- Về quản lý cáp thông tin:  

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai sắp xếp, chỉnh trang cáp 

thông tin trên các tuyến đường theo Kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt, 

ưu tiên các tuyến đường phục vụ APEC 2017. Trong 6 tháng đã thực hiện sắp 

xếp, chỉnh trang cáp thông tin tại 07 đoạn tuyến đường, với tổng chiều dài 24 km. 

+ Kịp thời kiểm tra, xử lý 30 trường hợp phản ánh của người dân qua 

đường dây nóng và ứng dụng góp ý về cáp treo sà võng, cột treo cáp mất an toàn 

và mỹ quan trên địa bàn thành phố. 

+ Kiểm tra thực tế, phê duyệt phương án đi cáp của Viettel Đà Nẵng trên 

địa bàn quận Cẩm Lệ, phương án đi ngầm cáp thông tin của Viễn thông Đà Nẵng 

trên đường 30/4; có ý kiến về việc xin phép ngầm hóa cáp của Viễn thông Đà 

Nẵng tại 03 tuyến đường nội thị; hướng dẫn thủ tục xin phép thi công tuyến cáp 

thông tin cho hệ thống camera xã hội hóa trên địa bàn thành phố; yêu cầu các 

doanh nghiệp triển khai di dời cáp ra khỏi phạm vi thi công các công trình
2
; phối 

hợp Điện lực xử lý các đơn vị kéo cáp không có giấy phép
3
; tham gia họp tại 

UBND quận Hải Châu về xử lý các cột gỗ trên đường Trưng Nữ Vương. 

- Về quản lý trụ ăng-ten, trạm BTS: Kiểm tra thực tế vị trí và có ý kiến về 

quy hoạch viễn thông đối với việc xây dựng 49 trạm BTS thân thiện môi trường 

trong đó đồng ý xây dựng 47 trạm BTS; cấp giấy phép xây dựng 02 trạm cồng 

kềnh; thực hiện hạ độ cao cột ăng-ten từ 18 mét xuống còn 12 mét tại 02 vị trí
4
, 

lũy kế đến nay đã hạ độ cao hơn 100 vị trí; chuyển từ cột cồng kềnh sang trạm 

BTS thân thiện môi trường tại 04 vị trí
5
. Kiểm tra và trả lời ý kiến của VNPT Đà 

Nẵng về việc xin đặt xe BTS lưu động và RRU kéo dài phục vụ Lễ 30/4, 1/5 và 

DIFF 2017; trả lời Văn phòng UBND thành phố về trả lời đề nghị cấp phép trạm 

BTS của Công ty Sao Á và Công ty T.B.I. Trả lời, xử lý 07 khiếu kiện liên quan 

đến xây dựng trạm BTS
6
. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn 

                                                 
2 Khu Dân cư Nam Bệnh viện Điều dưỡng quận Ngũ Hành Sơn và Công trình hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính quận Sơn Trà 
3 VTVCab tại ngã tư Mẹ Thứ - Phạm Hùng, ngã tư Hoàng Diệu - Trưng Nữ Vương và SCTV tại QL1A qua xã Hòa Phước, ngã tư Quang Trung 

- Nguyễn Thị Minh Khai. 
4 Lô 23A3, tổ 56, KDC nam cầu Tuyên Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn; Khách sạn Blue Sea, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà 
5 55 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu; 59 Ngô Cao Lãng, quận Sơn Trà; 20 Nguyễn Hoàng, Q.Thanh Khê; 1068 Trường Chinh, Q. Cẩm Lệ. 
6 Tại 280 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê;  Tổ 35A, Tổ 63 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ; K624 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu; 269 
Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu; Tổ 17 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu; Tổ 155 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu 
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vị liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các thông tin liên quan đến 

ảnh hưởng sóng điện từ của trạm BTS đối với sức khỏe người dân. 

- Về quản lý mạng MAN và Wifi thành phố: Hỗ trợ Bệnh viện Ung bướu 

Đà Nẵng xử lý sự cố CNTT và trả lời ý kiến đồng ý cho Bệnh viện tham gia kết 

nối mạng MAN thành phố; hỗ trợ UBND quận Hải Châu di dời hệ thống mạng 

MAN tại trụ sở UBND phường Hải Châu II để sửa chữa trụ sở, phủ sóng Wifi 

trong thời gian diễn ra Hội Sách Hải Châu 2017; hỗ trợ UBND các quận, huyện 

và UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố kết nối hệ thống camera tại đơn 

vị vào mạng MAN thành phố. 

- Về quản lý Internet: Đề nghị Công an thành phố và UBND các quận, 

huyện tăng cường công tác quản lý dịch vụ, đại lý Internet; đề xuất UBND thành 

phố về danh sách các đơn vị sử dụng đường truyền Mạng truyền số liệu chuyên 

dùng năm 2017; trình UBND thành phố về chủ trương xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hoạt động của đại lý Internet trên địa bàn thành phố. 

- Triển khai thành công Kế hoạch tuyên truyền việc chuyển đổi mã vùng 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Kiểm tra, phê duyệt danh sách 04 bệnh viện, 16 tàu cá được hưởng chương 

trình viễn thông công ích đến năm 2020. 

c) Công tác quản lý nhà nước về Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

 - Về quản lý báo chí:  

 Đã trình bày tại nhiệm vụ trọng tâm 3 (Khoản 2 Báo cáo này). Ngoài ra, 

Sở triển khai các hoạt động truyền thông các sự kiện lớn như APEC, DIFF 2017 

(tại Khoản 5 Báo cáo này). Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tổ chức 

Họp báo UBND thành phố quý I/2017. Thẩm định kinh phí và đề nghị Báo Sài 

Gòn Giải phóng bổ sung dự trù kinh phí chi tiết để tuyên truyền theo Thỏa thuận 

hợp tác thông tin với Thông tấn xã. Hướng dẫn, thẩm định và đồng ý bổ nhiệm 

Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch và Tạp chí Khoa học và Phát triển. 

 - Về quản lý xuất bản, in, phát hành: Thành lập Tổ công tác thẩm định xuất 

bản phẩm của Sở TT&TT; báo cáo công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của NXB 

Đà Nẵng, tham mưu xử lý đề xuất của NXB Đà Nẵng về việc chuyển đổi mô hình 

hoạt động của đơn vị sang hình thức sự nghiệp công lập có thu theo Thông báo 19 

của BCH Trung ương Đảng; triển khai đăng ký, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Sách và báo cáo công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4; đề nghị 

UBND các quận huyện thực hiện tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở phát 

hành thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở TT&TT.  

 - Về thông tin điện tử (TTĐT): Hoàn thành công tác rà soát hơn 8.500 trang 

thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân và trang thông tin điện tử có tên miền 

quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; có văn bản nhắc nhở 30 đơn vị chủ quản 

trang TTĐT tổng hợp chưa có giấy phép hoạt động và hướng dẫn các quy định 

của pháp luật về hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng. Phối hợp với 

các sở ngành liên quan tham mưu UBND thành phố về thành lập Hội đồng thẩm 

định để tổ chức giám định tư pháp đối với nội dung thông tin điện tử trên trang 

TTĐT và mạng xã hội; xử lý và trả lời công dân về trang TTĐT yeudanang.org. 
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- Về thông tin cơ sở: Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở năm 

2017; triển khai Quy chế hoạt động thông tin cơ sở theo Quyết định số 52/QĐ-

TTg; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về 

“Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; đề nghị UBND các 

quận, huyện cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của Đài truyền thanh quận, 

huyện; ban hành văn bản quy định về hoạt động quảng cáo trên hệ thống truyền 

thanh của xã, phường; tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán 

bộ thông tin cơ sở năm 2017 tại Nha Trang. 

- Công tác tuyên truyền: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở thực hiện thực 

hiện 14 Kế hoạch tuyên truyền, 08 Báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền và hơn 

100 Công văn hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của thành phố, 

trong đó tập trung tăng cường công tác truyền thông về Chương trình thành phố 4 

An; quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng phục vụ sự kiện APEC 2017, Lễ hội 

Pháo hoa Quốc tế; xe buýt trợ giá... Đề nghị các cơ quan báo chí và hệ thống 

thông tin cơ sở trên địa bàn thực hiện truyền thông rộng rãi về Cuộc thi bình chọn 

tác phẩm báo chí tuyên truyền về 03 chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố 4 An”, “Đà 

Nẵng - Thành phố môi trường” và “APEC - Đà Nẵng 2017”.  

d) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiến nại, tố cáo 

- Hoàn thành việc thanh tra việc kích hoạt SIM, khuyến mãi không đúng 

quy định theo yêu cầu của Bộ TT&TT tại 05 doanh nghiệp viễn thông
7
. Hoàn 

thành thanh tra và Kết luận thanh tra 07 doanh nghiệp công nghệ thông tin trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng về ứng dụng CNTT và việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong lĩnh vực CNTT. 

- Phối hợp kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây kéo dài chuẩn DECT 

6.0 gây can nhiễu cho mạng viễn thông 3G của Mobifone trên địa bàn quận Sơn 

Trà, Hải Châu và Thanh Khê, đã yêu cầu 69 hộ dân chấm dứt sử dụng và niêm 

phong thiết bị; thanh tra việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, cung cấp dịch 

vụ Internet và hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp tại 03 đơn vị
8
; phối hợp 

kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại 02 đơn vị
9
. 

- Phối hợp thanh tra hoạt động của Đại lý Internet tại 252 Phan Đăng Lưu. 

Kết quả: đã đình chỉ hoạt động của Đại lý và Công an quân Hải Châu đã xử phạt 

vi phạm hành chính với tổng số tiền 50 triệu đồng với hành vi vi phạm: cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không có Giấy phép của Bộ TT&TT. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng 

với số tiền 10 triệu đồng vì đã thực hiện thu tín hiệu truyền hình nước ngoài qua 

vệ tinh khi Giấy phép đã hết hiệu lực. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp 

dịch vụ đối với 159 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định. 

                                                 
7 Viettel Đà Nẵng, Chi nhánh CTCP Viễn thông di động Toàn Cầu GTel, Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3, Trung tâm kinh doanh VNPT 

Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile 
8 Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu, Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp SaigonTourist (SCTV) tại thành phố Đà 

Nẵng và Chi nhánh Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) tại thành phố Đà Nẵng 
9 Công ty Dịch vụ cáp treo Bà Nà và Khách sạn Baraha 
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- Công tác giải quyết khiến nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực 

hiện tốt: Trong 6 tháng, Sở tiếp nhận và trả lời 36 ý kiến của cử tri, nhân dân phản 

ánh qua các kênh thông tin (đã có Báo cáo số 481/BC-STTTT ngày 19/5/2017). 

đ) Tổ chức làm việc với các quận/huyện nhằm tăng cường công tác QLNN 

ngành TT&TT 

- Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã phối hợp tổ chức làm việc với 06 

quận/huyện: Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hòa Vang về 

ứng dụng CNTT; QLNN về cáp thông tin, Internet, trạm BTS; Thông tin cơ sở; 

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, In; xử lý các ý kiến góp ý của tổ 

chức, công dân qua Cổng Góp ý và đường dây nóng 1022... 

- Sở đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp QLNN ngành TT&TT giữa Sở 

TT&TT với UBND quận, huyện; tổ chức 15 buổi tập huấn sử dụng các Phần mềm 

QLVBĐH, Chữ ký số, các phần mềm chuyên ngành khác cho UBND các quận, 

huyện; hỗ trợ tốt nhất về Hạ tầng để các quận huyện chủ động đẩy mạnh các ứng 

dụng CNTT... 

5. Công tác triển khai các Chương trình, sự kiện lớn năm 2017 

a) Chương trình Thành phố 4 An 

- Sở TT&TT đã ban hành và tổ chức thực hiện 06 Kế hoạch để triển khai 

chương trình Thành phố 4 An; chú trọng hướng dẫn công tác tuyên truyền. Trong 

6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện hơn 1.200 tin/bài về chủ đề 

này. Phát động Giải báo chí tuyên truyền về Chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố 4 An”. 

- Về An ninh trật tự: Sở Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp để bảo đảm an toàn an ninh thông tin (ATANTT) cho các Hệ thống 

thông tin của thành phố và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực 

ATANTT đối với các cơ sở hạ tầng mạng và Hệ thống thông tin của Đà Nẵng. Tổ 

chức Tổ chuyên trách trực 24/24h vận hành và xử lý sự cố. Xây dựng Phương án 

diễn tập phòng chống tấn công mạng, bao gồm phòng chống tấn công nền tảng 

CQĐT, phòng chống tấn công hạ tầng CNTT của thành phố. Hỗ trợ tích cực Công 

an Thành phố trong đưa hệ thống camera an ninh vào hoạt động. 

- Về An toàn giao thông: Hỗ trợ Bộ TT&TT trong việc thực hiện hồ sơ xin 

cấp phép treo băng rôn tuyên truyền An toàn giao thông trên các tuyến đường 

trọng điểm của thành phố. Vận hành tốt Tổng đài 1022, hỗ trợ người dân tra cứu 

hành trình xe buýt. Hỗ trợ tích cực Sở Giao thông Vận tải trong xây dựng và đưa 

ứng dụng tra cứu xe buýt trợ giá (danabus) vào hoạt động. 

- Về An toàn thực phẩm: Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật về ATTP. Hoàn thành xây dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu ATTP. 

Xây dựng phần mềm quản lý ATTP trên toàn thành phố. Đề xuất UBND thành 

phố hỗ trợ truyền thông tiện ích tra cứu ATTP và đường dây nóng ATTP 1022 

của thành phố Đà Nẵng. Định kỳ truyền thông Đường dây nóng trên các kênh 

mạng xã hội facebook, zalo, DRT; đã tiếp nhận hơn 2.100 lượt tra cứu cơ sở cam 

kết ATTP qua tin nhắn SMS và Zalo; chuyển xử lý 30 phản ánh/góp ý về ATTP. 

- Về An sinh xã hội: Ban hành Kế hoạch truyền thông về các hoạt động trợ 

giúp người khuyết tật trên địa bàn thành phố năm 2017. Triển khai áp dụng Quyết 
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định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ TT&TT quy định chi tiết thực 

hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 trong phạm vi QLNN của Sở. Vận động 100% CBCCVC-LĐ đóng 

góp ủng hộ theo Chỉ thị 24-CT/TU; phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

b) Công tác chuẩn bị APEC 2017 

- Công tác truyền thông: Sở triển khai Kế hoạch tuyên truyền quảng bá hình 

ảnh thành phố Đà Nẵng phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Kế hoạch 

tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng phục vụ APEC - Đợt 2; Kế 

hoạch phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Một số kết quả tiêu biểu: 

+ Đề nghị các sở, ban, ngành, các báo, đài trên địa bàn thành phố tuyên 

truyền và đăng banner tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử. Đưa thông tin 

“Đà Nẵng là địa phương đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017” trên màn 

hình chờ tại bộ phận một cửa của Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.  

+ Đề nghị các cơ quan báo chí và các trang thông tin điện tử của các cơ 

quan, đơn vị tham gia đăng tải bài viết giới thiệu chính thức Đà Nẵng đăng cai 

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 của đ/c Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. 

+ Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng xây dựng Trailer 

phục vụ quảng bá sự kiện APEC 2017; phối hợp Văn phòng UBND thành phố 

đưa vào hoạt động chuyên trang APEC trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 

+ Tham mưu đề xuất hoạt động phụ trợ APEC 2017; đề xuất hỗ trợ đặc san 

“APEC Việt Nam 2017”. 

+ Hướng dẫn tuyên truyền bộ nhận diện, biểu trưng APEC 2017.  

+ Cung cấp đầu mối tuyên truyền cho Hội nghị SOM I APEC tại Nha trang, 

Khánh Hòa; cung cấp ấn phẩm văn hóa tuyên truyền tại sự kiện Năm APEC 2017 

của ngành TT&TT thành phố Đà Nẵng; đề xuất các hoạt động cụ thể triển khai 

Chiến dịch Nụ cười APEC Đà Nẵng 2017. 

+ Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành Bộ tem APEC. 

+ Tham gia cùng Đoàn công tác của Tiểu ban Vật chất - Hậu cần quốc gia 

kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Báo chí và các địa điểm tổ chức Tuần lễ 

cấp cao APEC 2017. 

+ Tham gia, hỗ trợ phóng viên trong buổi làm việc của Chủ tịch nước Trần 

Đại Quang về kiểm tra công tác chuẩn bị APEC 2017. 

+ Đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Internet hỗ trợ tuyên 

truyền, quảng bá sự kiện APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. 

- Công tác bảo đảm hạ tầng thông tin: Ngoài công tác triển khai sắp xếp, 

chỉnh trang cáp thông tin đã trình bày tại Điểm c, Khoản 4, Mục I, Báo cáo này; 

Sở còn triển khai các công tác như: Khảo sát hạ tầng mạng Trung tâm báo chí 

APEC 2017, triển khai cải tạo đường cáp quang kết nối cho hệ thống WIFI tại 

Trung tâm này; triển khai việc mở rộng mạng đô thị (tuyến Bạch Đằng), kết nối 

cho các điểm phát sóng wifi thành phố để phục vụ APEC 2017 và DIFF 2017; 

triển khai Gói cước, SIM di động dành riêng phóng viên dự Tuần lễ cấp cao 

APEC 2017 tại Đà Nẵng; phê duyệt các tuyến cáp ngầm phục vụ APEC 2017 của 
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Viettel; triển khai việc mở rộng mạng đô thị (tuyến Bạch Đằng), kết nối cho các 

điểm phát sóng Wifi thành phố để phục vụ APEC 2017 và DIFF 2017… 

- Công tác khác: Cung cấp sản phẩm truyền thông trong chương trình Tuần 

lễ cấp cao APEC (Cẩm nang đầu tư CNTT); triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết 

và triển khai thực hiện công tác thiết lập Đường dây nóng 1022 phục vụ APEC. 

c) Công tác chuẩn bị Pháo hoa quốc tế 2017 (DIFF 2017) 

- Sở ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 87/KH-STTTT 

ngày 03/02/2017 về phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017.  

- Thực hiện công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ DIFF 2017: Tăng 

cường năng lực phủ sóng Wifi Đà Nẵng tại khu vực khán đài; lắp đặt tất cả 35 

trạm, tăng 10 trạm so với mùa pháo hoa 2015, cụ thể: có 23 trạm BTS tạm thời 

trên các cột chiếu sáng, 12 xe BTS lưu động; thiết lập chế độ ưu tiên cho các số 

điện thoại của Lãnh đạo thành phố, Ban Tổ chức, các bộ phận điều hành, hỗ trợ, 

đăng ký tần số sử dụng miễn phí cho các bộ đàm cầm tay. 

- Công tác truyền thông quảng bá DIFF: Phối hợp với Công ty CP Tập đoàn 

Mặt trời phát thẻ tác nghiệp cho phóng viên và quản lý, hỗ trợ báo chí tại địa điểm 

bắn; tham mưu tổ chức cuộc thi “Bay lên cùng pháo hoa”; hỗ trợ đề nghị các Đài 

truyền hình trên cả nước truyền thông về DIFF 2017… 

6. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

a) Cải cách hành chính (CCHC) 

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch: Kế hoạch CCHC năm 2017; Kế 

hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính; Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân đối 

với việc cung ứng dịch vụ công của Sở năm 2017. 

- Triển khai rà soát Bộ thủ tục hành chính của Sở, thí điểm thực hiện mức 

03 các dịch vụ công liên quan đến cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng; xây 

dựng Danh mục thủ tục hành chính đến từ bên ngoài theo Đề án kiểm soát thủ tục 

hành chính ngoài một cửa; rà soát, sửa đổi bổ sung Bảng chấm điểm công tác 

CCHC tại các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Thông báo phân công thực hiện lộ trình triên khai dịch vụ công trực tuyến 

giai đoạn 2017-2020; thông báo kết quả triển khai việc đơn giản hóa TTHC liên 

quan đến doanh nghiệp năm 2016; giới thiệu chi tiết danh sách 25 DVC trực 

tuyến của Sở; hướng dẫn việc thực hiện đăng ký và quản lý hồ sơ trực tuyến dành 

cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

  b) Ứng dụng CNTT trong nội bộ Sở 

 Triển khai xây dựng đề cương dự toán chi tiết các chương trình, dự án ứng 

dụng và phát triển Công nghệ thông tin (tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 

13/01/2017) do Sở TT&TT làm chủ đầu tư. 

 7. Công tác Kế hoạch, Tài chính 

a) Công tác thẩm định, thẩm tra  
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- Thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) và Ban Quản lý Chương trình, dự 

án, Đề cương sự nghiệp CNTT năm 2017 và phân công các phòng, đơn vị theo 

dõi, triển khai thực hiện lập hồ sơ các dự án, chương trình. 

- Thẩm định 65 hồ sơ dự án sự nghiệp CNTT năm 2017 (05 hồ sơ chưa 

nộp). 

- Đôn đốc sở ban ngành Đề xuất chương trình, ứng dụng và phát triển 

CNTT năm 2018. 

 b) Tổ chức giao kế hoạch doanh thu và dự toán chi NSNN năm 2017 cho 

các đơn vị trực thuộc Sở.  

c) Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Hoàn thành Quy 

hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 và danh mục dịch vụ sự nghiệp công. 

d) Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến bố trí vốn Chương 

trình mục tiêu CNTT 2016-2020. 

đ) Báo cáo các nội dung xử lý ngân sách cuối năm 2016 chuyển sang 2017. 

e) Triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 về 

việc phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động 

xây dựng và quản lý vận hành công trình; triển khai hướng dẫn của Bộ Tài chính 

về đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng; quán triệt thực hiện phòng ngừa 

tội phạm mua bán hóa đơn trái phép tại thành phố Đà Nẵng; triển khai công tác 

chống thất thu thuế năm 2017; triển khai thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP; 

rà soát xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng và tình hình thanh lý tài sản. 

 g) Thông báo đến các doanh nghiệp ngành TT&TT triển khai tăng cường 

sử dụng vật tư hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án 

đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 

h) Lập kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, kế 

hoạch thực hiện Quy định của Bộ TT&TT về xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 

 8. Công tác văn phòng, tổ chức, hành chính 

a) Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng 

- Công tác tổ chức cán bộ:  

+ Trình UBND thành phố Đề án giao khoán Trung tâm Vi mạch và UBND 

thành phố đã có Công văn số 348/VP-KT2 ngày 10/02/2017 yêu cầu các Sở liên 

quan có ý kiến. Hoàn thành hồ sơ Đề án thành lập Hội đồng quản lý tại Trung tâm 

Phát triển hạ tầng CNTT.  

+ Xây dựng Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn; Quy định tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo quản lý của Sở TT&TT; Quy định tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trưởng, phó các đơn vị trực 

thuộc Sở; Quy chế đánh giá công chức và người lao động Sở. 

+ Báo cáo sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp; báo cáo phân cấp hoạt 

động QLNN. Thông báo về chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc trong Sở và 
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các đơn vị sự nghiệp năm 2017. Báo cáo Thành ủy, UBND thành phố xin chủ 

trương bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Sở; đăng ký thi tuyển chức danh cán bộ lãnh 

đạo, quản lý; triển khai Kế hoạch tuyền dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc 

Sở; tiếp nhận hồ sơ thi thăng hạng viên chức hành chính, báo cáo Sở Nội vụ phê 

duyệt trình UBND thành phố phê duyệt danh sách tinh giản biên chế năm 2017 và 

Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021; xây dựng Kế hoạch công tác đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2017; thỏa thuận chấm dứt hợp đồng làm việc 01 viên chức; 

giải quyết 01 trường hợp công chức xin thôi việc; nâng bậc lương trước thời hạn, 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên cho 18 CCVC. 

- Thi đua - Khen thưởng: Xây dựng Kế hoạch thi đua - khen thưởng năm 

2017; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở kiện toàn Hội đồng thi đua khen 

thưởng cơ sở. Trình UBND thành phố khen thưởng cho 01 học sinh của Trường 

THCS Tây Sơn đạt Giải nhất Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 46 năm 2017; đề nghị 

khen thưởng 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26/4/2012, 10 năm thực 

hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 12/6/2007 của BTV Thành ủy của BTV Thành ủy. 

b) Công tác tổng hợp, hành chính, văn thư lưu trữ 

- Hoàn thành các Báo cáo định kỳ và đột xuất: Thực hiện sự chỉ đạo, điều 

hành của Lãnh đạo UBND thành phố (hàng tháng); tổng kết 10 năm thi hành Luật 

Bình đẳng giới; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy về công tác 

đối ngoại nhân dân; Quy chế dân chủ cơ sở; tình hình tiếp nhận và xử lý kiến nghị 

phản ánh của cử tri, nhân dân của Sở 6 tháng đầu năm 2017. 

- Hoàn thành lập hồ sơ công việc và thu thập hồ sơ, tài liệu năm 2016 vào 

lưu trữ hiện hành. Ban hành danh mục hồ sơ chính thức năm 2016 và Danh mục 

hồ sơ dự kiến năm 2017; ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của Sở 

TT&TT. Triển khai công tác chỉnh lý, hệ thống hóa và số hóa hồ sơ tài liệu. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước Ngành TT&TT 

thành phố Đà Nẵng Quý I/2017. 

9. Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

 a) Hỗ trợ các cơ quan Đảng, các CQNN tại thành phố trong ứng dụng 

CNTT, tiếp nhận, ứng cứu và hỗ trợ xử lý sự cố máy tính, sự cố mạng và các sự 

cố liên quan khác (761 lượt) nhằm bảo đảm các hệ thống thông tin hoạt động ổn 

định; tổ chức trực vận hành Hệ thống thông tin CQĐT thành phố 24/7. Xây dựng 

Đề án vận hành các ứng dụng Hệ thống thông tin CQĐT thành phố giai đoạn 

2018-2022. Tiếp tục triển khai Cổng dạy nghề miễn phí; triển khai đào tạo các 

khóa học trên C ổng đào tạo trực tuyến , tính đến tháng 6/2017, có 1.943 lượt học 

viên đăng ký tham gia học; tổ chức các khóa đào tạo miễn phí theo diện lao động 

đặc thù theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND (74 học viên đang theo học); 

chiêu sinh và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn
10

. Xây dựng, nâng cấp, bổ sung 

và chỉnh sửa một số phần mềm ứng dụng chuyên ngành
11

. Tư vấn - thiết kế, thẩm 

tra, giám sát và thi công các công trình hạ tầng CNTT-TT cho nhiều đơn vị trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác.  

                                                 
10 CCNA, MCSA, Mã nguồn mở, Thiết kế đồ họa, Lập trình viên Quốc tế, ... 
11 Các dịch vụ công trực tuyến (Sở LĐTBXH, Sở TT&TT, Sở Công thương, ...), các website chuyên ngành (Ban Quản lý Khu công nghệ cao, 
UBND quận Hải Châu, ...), các phần mềm ứng dụng Gis (Quản lý trạm BTS, Quản lý điểm truy cập Internet,...). 
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b) Tiếp tục khai thác hiệu quả Khu CVPM Đà Nẵng, doanh thu 6 tháng đầu 

năm của Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT - đơn vị khai thác Khu CVPM ước 

đạt 17.982 triệu đồng, đạt 43,1% kế hoạch. Xây dựng kế hoạch đề xuất triển khai 

nhân rộng hệ thống email OBM tại Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT. Hoàn 

thành dự thảo phần 1 về báo cáo kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2013-2017 đối 

với Phương án tự chủ hoạt động khai thác Khu Công viên phần mềm và vận hành 

Mạng đô thị, Trung tâm dữ liệu và mạng không dây giai đoạn 2018 - 2022. Vận 

hành thử nghiệm trung kế E1 cho tổng đài Ip Phone thành phố. Bảo đảm an ninh 

thông tin; xử lý hỏng cáp quang tuyến Hòa Phát - Trung tâm lưu trữ lịch sử, Công 

viên phần mềm - Ngũ hành Sơn;... 

c) Khai thác hiệu quả tổng dài dịch vụ công và thường xuyên cập nhật cơ sở 

dữ liệu phục vụ giải đáp, cung cấp thông tin cho 14.586 lượt yêu cầu qua điện 

thoại (trong đó có 1.790 lượt phản ánh góp ý qua Tổng đài 1022); tiếp nhận 1.414 

phản ánh, góp ý qua Cổng Góp ý thành phố; hỗ trợ Bộ phận Một cửa thành phố 

cung cấp thông tin cho 10.285 lượt, tư vấn hướng dẫn thực hiện DVC 680 lượt 

cho tổ chức, công dân. Triển khai tích hợp CSDL tra cứu hành trình, lộ trình xe 

buýt dựa theo điểm đi, điểm đến phục vụ tra cứu qua tin nhắn SMS, ứng dụng 

Zalo và qua Tổng đài 1022. 

d) Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, sự kiện chính 

trị, kinh tế, xã hội của thành phố; tập trung tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động 

của ngành TT&TT. 6 tháng đầu năm 2017, Tạp chí ICT thực hiện 700 tin, bài; 

tiêu biểu các chủ đề: Cải cách hành chính, ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT, 

thành phố thông minh (96 tin, bài); công tác chuẩn bị và các hoạt động của DIFF 

(12 phóng sự ảnh, 1 video, 40 tin, bài); APEC (34 tin/bài), 4 An (150 tin, bài)... 

 II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 

 1. Huy động và tập trung các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế - xã hội, trong đó có 03 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ được giao tại 

Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2017. 

2. Tiếp tục tham mưu sửa đổi 03 Quyết định: Quyết định số 64/2012/QĐ-

UBND ngày 25/12/2012 về Quy định quản lý trạm thu phát sóng viễn thông; 

Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 về Quy định quản lý cáp 

thông tin và Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 Quy định về quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Ban hành Quy chế phối hợp QLNN ngành TT&TT giữa Sở Thông tin và 

Truyền thông với UBND quận/huyện. 

4. Triển khai các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là  

Chương trình Thành phố 4 An; Tuần lễ cấp cao APEC 2017; DIFF 2017. Tổ chức 

Hội thảo về phát triển công nghiệp CNTT nhân sự kiện APEC 2017. 

5. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, các ứng dụng trên nền tảng 

CQĐT thành phố, định hướng thành phố thông minh; đặc biệt rà soát các chương 

trình theo tinh thần Nghị quyết 36a của Chính phủ; phát huy hiệu quả việc triển 

khai Đại lý Dịch vụ công trực tuyến và Cổng thanh toán trực tuyến. 
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6. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến Đề án thành phố thông 

minh theo Biên bản ghi nhớ đã ký giữa UBND thành phố và Tập đoàn Viettel. Tổ 

chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố với Tập đoàn FPT 

về triển khai ứng dụng thông minh trong quản lý giao thông, nông nghiệp. 

7. Hoàn thành trình UBND thành phố: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 

CNTT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020; Đề án Phát triển công nghiệp 

CNTT thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Đề án vận hành các ứng dụng trên Hệ 

thống thông tin CQĐT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2022; Đề án vận hành 

hạ tầng CNTT tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng giai đoạn 2018-

2022; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC-LĐ qua Cổng đào tạo trực 

tuyến công ích thành phố Đà Nẵng. 

 8. Trao giải Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2017; ban hành 

bộ chỉ số mới đánh giá ICT Index các CQNN trên địa bàn thành phố.  

 9. Xây dựng phương án phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại khu 

vực các thôn Tà Lang, Giàn Bí thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. 

 10. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý cáp thông tin và trạm BTS. 

Hoàn thành công tác bảo đảm an toàn trạm BTS trước mùa mưa bão. 

 11. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tổ Công tác thông tin báo chí; hoàn thành 

Quy hoạch xuất bản - in - phát hành đến năm 2025 tầm nhìn 2030; triển khai xây 

dựng Đề án tổng thể thông tin đối ngoại; triển khai các kế hoạch tổ chức các giải 

báo chí năm 2017; tổ chức kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. 

 12. Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC. Hoàn thiện, trình UBND thành phố 

Quyết định công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT. Hoàn 

thiện xây dựng dịch vụ công trực tuyến cho 10 TTHC của Sở TT&TT. 

 13. Hoàn thành công tác chỉnh lý, hệ thống hóa và số hóa hồ sơ tài liệu. Tổ 

chức Hội thi kỹ năng soạn thảo văn bản năm 2017.  

 14. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông 

tin và Truyền thông. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động  6 tháng đầu năm và kế hoạch công 

tác 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng./. 

 Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- VP Thành ủy Đà Nẵng; 

- VP Bộ TT&TT; 

- CQĐD Bộ TT&TT tại MT-TN; 

- Sở KH&ĐT thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. Trang 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Cẩm 
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