
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /KH-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng  01  năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố Đà Nẵng khóa XXI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 

 

 h   hi n Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhi m vụ năm 2017, 

Sở Thông tin và Truyền thông xây d ng kế hoạch triển khai với nh ng n i  ung như s u  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Quán tri t, triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng b  thành phố khóa XXI về phương hướng, nhi m vụ 

năm 2017 trong toàn Đảng b , công chức, viên chứ  và người l o đ ng (CCVC-LĐ) Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Xá  định các nhi m vụ cụ thể của ngành Thông tin và Truyền thông trong triển khai th c hi n các mục tiêu, giải 

pháp phát triển kinh tế, xã h i, quốc phòng, an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2017. 

3. Nâng cao vai trò và trá h nhi m của trưởng các phòng, đơn vị trong triển khai th c hi n kế hoạch này. 

4. Vi c th c hi n n i dung của Kế hoạch này vừa thường xuyên, liên tục vừa có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm s  

phối hợp chặt chẽ gi a các phòng, đơn vị trong quá tr nh triển  h i th c hi n. 

  II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017  

1. Mục tiêu tổng quát 

a)  ăng  ường  ông tá  quản lý nhà nướ  trên các lĩnh v   thông tin và truyền thông, hỗ trợ  o nh nghi p ngành 

 hông tin và  ruyền thông (TT&TT) trong hoạt đ ng, đư  hoạt đ ng thông tin và truyền thông trên đị  bàn thành phố phát 

triển đúng hướng, đúng pháp luật góp phần phát triển  inh tế - xã h i thành phố Đà Nẵng. 

b)  Nâng   o  hất lượng  ị h vụ bưu  hính, viễn thông và truyền h nh  áp trên đị  thành phố. 
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c) Vận hành và  h i thá  hi u quả hạ tầng CN   thành phố (Mạng MAN, Wifi thành phố,  ổng đài 1022, Cổng đào 

tạo tr   tuyến). 

d) Nâng   o  hất lượng nguồn nhân l   CN  -TT, tháo gỡ vướng mắ   ủ   o nh nghi p  ông nghi p CN   để  ó 

phát triển bứ  phá. 

đ)  hú  đẩy sớm hoàn thi n hạ tầng Khu CNTT tập trung , xây   ng  á  tò  nhà phần mềm; tăng  ường hợp tá  quố  

tế, thu hút đầu tư, xú  tiến đầu tư vào lĩnh v   CN   và   . 

e)  h   hi n và hoàn thành  á     án, đề án,  ế hoạ h, quy hoạ h,…  o UBND thành phố gi o. 

g) Tiếp tụ  nâng  ấp và hoàn thi n H  thống thông tin Chính quyền đi n tử thành phố Đà Nẵng theo Nghi quyết 36  

 ủ  Chính phủ. 

h) Hỗ trợ và tạo điều  i n  ho  á   o nh nghi p thành phố phát triển và ứng  ụng CN   trong sản xuất,  inh  o nh. 

i)  riển  h i tí h    ,  ó  ết quả về Đề án thành phố thông minh, th m gi  th   hi n tí h     Chương tr nh thành phố 

“4  n”; hoàn thành tốt nhi m vụ đượ  gi o trong  huẩn bị và tổ  hứ   uần lễ  ấp   o APEC 2017.  

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 

a) Doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông  21.000 tỷ đồng. 

b) Kim ngạ h xuất  hẩu phần mềm  60 tri u USD. 

c) Số thuê b o đi n thoại ( ố định+ i đ ng): 2.200.000 thuê bao. 

d) Số thuê b o Internet băng r ng ( ó  ây và  hông  ây): 590.000 thuê bao.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2017 

TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 
Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư 

   

a 
Xây d ng, th m mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch 

Phát triển nguồn nhân l c Công nghi p CNTT thành phố Đà 

Phòng Công ngh  

thông tin 

Cá  phòng, đơn vị 

thu c Sở 

Tháng 06/2017 
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TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Nẵng gi i đoạn 2017-2020 

b 

Triển khai các giải pháp h u hi u quản lý cáp thông tin. Tạo 

điều ki n cho các doanh nghi p viễn thông phát triển mạng lưới 

mạng cáp ngoại vi theo đúng quy định 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 
 

-  h m mưu giải 

pháp: tháng 

2/2017  

- Th c hi n 

thường xuyên 

c 

Triển khai các giải pháp h u hi u quản lý trạm BTS; phát triển 

trạm BTS thân thi n môi trường, hạ đ  cao c t ăng-ten, triển 

khai r ng dịch vụ 4G trên toàn thành phố 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

 -  h m mưu giải 

pháp: tháng 

2/2017  

- Th c hi n 

thường xuyên 

 

d 
Triển khai các giải pháp h u hi u theo dõi, giám sát các hoạt 

đ ng khuyến mại của các doanh nghi p viễn thông 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

 -  h m mưu giải 

pháp: tháng 

2/2017  

- Th c hi n 

thường xuyên 

đ Kiểm tra chất lượng dịch vụ thoại  i đ ng mặt đất, Internet 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

 -  h m mưu   ế 

hoạch: tháng 

3/2017  

- Th c hi n  và 

hoàn thành trước 

10/2017 

b Th c hi n tốt nhi m vụ phục vụ APEC 
Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các phòng  hường xuyên 

2 
Tập trung thực hiện đột phá về phát triển kinh tế, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực 
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TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

a 
Xử lý dứt điểm  á  vướng mắ  để đẩy nhanh tiến đ  d  án Khu 

Công ngh  thông tin Đà Nẵng 

Phòng Kế hoạch - 

Tài chính 

sở, ban, ngành liên 

quan 

Quý II/2017 

 

- Cung cấp các hồ sơ,  hứng từ liên qu n đến nghĩ  vụ tài chính 

củ  Khu CN   Đà Nẵng (phần Sở quyết toán) cho Sở Kế 

hoạ h và Đầu tư tổng hợp nghĩ  vụ tài chính của Công ty CP 

PT Khu CN   Đà Nẵng đối với thành phố Đà Nẵng. 

   

 

- Phối hợp với  á  đơn vị liên qu n đôn đốc Chủ đầu tư th c 

hi n nghĩ  vụ tài  hính đối với thành phố và đẩy nhanh tiến đ  

th c hi n d  án Khu CNTT Đà Nẵng 

   

 

-  heo  õi, đôn đốc và phối hợp với  á  đơn vị liên quan xử lý 

vướng mắc còn tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng 

bàn giao cho Chủ đầu tư (Di  ời tuyến kênh cấp nướ  tưới 64ha 

đất lúa củ  xã Hò  Sơn) 

   

b Đầu tư Khu Công viên phần mềm số 2 
Phòng Kế hoạch - 

Tài chính 

sở, ban, ngành liên 

quan 

Quý II/2017 

 

- Phối hợp với Sở Xây d ng, Sở  ài nguyên và Môi trường, Sở 

Kế hoạ h và Đầu tư, B n Xú  tiến đầu tư và hỗ trợ doanh 

nghi p Đà Nẵng th c hi n các thủ tụ  theo đúng quy định để 

chọn Khu đất phía Nam cầu Thuận Phước, quận Hải Châu để 

Công ty TNHH Phát triển Sembcorp triển khai d  án Khu Công 

viên phần mềm số 2 

   

 

- Phối hợp với Sở Kế hoạ h và Đầu tư và  á  đơn vị liên quan 

hoàn chỉnh thủ tụ  để triển khai xây d ng Khu Công viên phần 

mềm số 2 

   

c 

Xây d ng, th m mưu UBND thành phố ban hành Đề án Phát 

triển công nghi p công ngh  thông tin và truyền thông (CNTT-

  ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020  

Phòng Công ngh  

thông tin 

Cá  phòng, đơn vị 

thu c Sở 

Tháng 09/2017 
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TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

d 

Tiếp tục cập nhật và vận hành, khai thác hi u quả H  thống 

thông tin Chính quyền đi n tử thành phố Đà Nẵng 

(egov.danang.gov.vn) và triển khai m t số ứng dụng dùng 

chung trên H  thống 

Phòng Công ngh  

thông tin 

Cá  phòng, đơn vị 

thu c Sở 

Các sở, ban, ngành, 

UBND quận, 

huy n, phường, xã 

 hường xuyên 

đ 

Đẩy mạnh công tác quảng bá, mở r ng thị trường, tăng  ường 

quan h , xúc tiến hợp tác với  á  đối tác khắp cả nướ  để cung 

cấp, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật - công ngh  - dịch vụ 

chủ l c nhằm khai thác tốt nhất lợi thế củ  đơn vị hi n nay. 

Trung tâm Công 

ngh  thông tin và 

Truyền thông 

Cá  phòng b n, đơn 

vị tr c thu c Sở 

Năm 2017 

e 

Xây d ng Phương án t  chủ đối với hoạt đ ng khai thác Khu 

Công viên phần mềm và vận hành hạ tầng Mạng đô thị, Trung 

tâm d  li u và Mạng không dây thành phố Đà Nẵng 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

Đà Nẵng 

P. Kế hoạch - Tài 

chính 

 

g 

làm vi c với các Tập đoàn,  ổng công ty, doanh nghi p (hi n 

có chi nhánh, công ty tại Đà Nẵng đ ng hạch toán về h i sở) để 

phân cấp n p thuế tại Đà Nẵng, góp phần xây d ng thành phố, 

đặc bi t phục vụ công tác an sinh 

P. Kế hoạch - Tài 

chính 

VPS, P.CNTT, 

P.BCVT 

Tháng 5/2017 

3 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý 

quy hoạch; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây 

dựng đô thị văn minh, môi trường và thông minh hơn 

   

a Xây d ng thành phố thông minh    

 

 

Hoàn thành ứng dụng thí điểm xây d ng thành phố thông minh 

trong lĩnh v c giáo dục, y tế 

Phòng Công ngh  

thông tin 

Cá  phòng, đơn vị 

thu c Sở 

Các sở, ban, ngành, 

UBND quận, 

huy n, phường, xã 

Các doanh nghi p 

CNTT, VT 

Tháng 7/2017 
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TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

 

 
Đề xuất nhân r ng ứng dụng giám sát nguồn nước mặt 

Phòng Công ngh  

thông tin 

Cá  phòng, đơn vị 

thu c Sở 

Các sở, ban, ngành, 

UBND quận, 

huy n, phường, xã 

Các doanh nghi p 

CNTT, VT 

Tháng 6/2017 

 

 
Hoàn thành ứng dụng thí điểm cảnh báo sớm cháy rừng 

Phòng Công ngh  

thông tin 

Sở NN và PTNN Tháng 11/2017 

b 
Xây d ng Quy hoạch chi tiết trạm B S đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

Vi n Quy hoạch 

xây d ng Đà Nẵng. 

 

c Triển khai chỉnh trang sắp xếp, ngầm hóa cáp thông tin 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

Đi n l   Đà Nẵng; Hoàn thành xây 

d ng Kế hoạch 

trước 15/02. 

- Th c hi n  và 

hoàn thành trước 

30/11. 

d 
 ăng  ường công tác thanh tra, kiểm tr  trong  á  lĩnh v c 

thông tin và truyền thông  

Thanh tra Sở Cá  phòng, đơn vị 

thu c Sở; Công an 

thành phố; UBND 

các quận/huy n 

 hường xuyên 

đ 

Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn phát triển sản phẩm - dịch vụ 

mới, đáp ứng xu thế, nhu cầu của tiến trình xây d ng  Chính 

quyền đi n tử, xây d ng thành phố thông minh. 

Trung tâm Công 

ngh  thông tin và 

Truyền thông 

Các phòng b n, đơn 

vị tr c thu c Sở 

Năm 2017 

4 
Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu 

quả Đề án thực hiện chương trình thành phố “4 an” 

   

a Xây d ng và tổ chức th c hi n Kế hoạch triển  h i Đề án th c Văn phòng Cá  phòng, đơn vị Tháng 01/2017 
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TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

hi n  hương tr nh thành phố “4  n” thu c Sở 

b 

 h m mưu UBND thành phố tổ chức giải Báo chí tuyên truyền 

chủ đề “4  n” để cỗ vũ, đ ng viên công tác tuyên truyền, góp 

phần tạo kênh thông tin tuyên truyền về chủ đề này ngày càng 

hi u quả, thiết th c, gần với đời sống nhân  ân hơn 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Cá   ơ qu n báo 

 hí trên địa bàn 

thành phố 

Phòng KH-TC 

Quý II/2017 

c 

 ăng  ường năng l c tiếp nhận và xử lý phản ánh, góp ý của tổ 

chức, công dân qua Cổng Góp ý và Tổng đài 1022; góp phần 

xây d ng hình ảnh thành phố văn minh,  n b nh, thân thi n 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

Các sở, ban, ngành, 

quận/huy n 

 hường xuyên 

d 

Triển khai hi u quả các ti n ích tra cứu đã  ó sẵn như  n toàn 

th c phẩm, xe buýt, giáo dục; triển khai thêm các ti n ích tra 

cứu mới trên  á  lĩnh v c y tế, dịch vụ  ông… 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

  hường xuyên 

d Hoàn thành triển khai ứng dụng quản lý an toàn th c phẩm P.CNTT 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

P.BCXB 

30/11/2017 

d 
Đào tạo, đánh giá, phân tí h mã đ c trên website của các sở ban 

ngành, quận huy n 
P.CNTT 

Trung tâm DNICT 

 
30/11/2017 

đ 

Tổ chức H i nghị  huyên đề “ h nh niên thành phố Đà Nẵng 

với An toàn  n ninh thông tin” (nhi m vụ thu c Kế hoạch Công 

tá  th nh niên  P Đà Nẵng năm 2017) 

Văn phòng 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

Đoàn  h nh niên 

Sở. 

 

8/2017 

5 

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa 

các lĩnh vực văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học và 

công nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân 

   

a 

Chủ trì phối hợp các sở, ngành triển khai xây d ng công trình 

Đường sá h Đà Nẵng; th c hi n vận hành Đường sá h đi vào 

hoạt đ ng ổn định, góp phần phát triển và nâng   o văn hó  đọc 

trên địa bàn thành phố 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các sở, ban, ngành 

Các Nhà xuất bản 

 hường xuyên 
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TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

b 
Xây d ng, trình phương án phủ sóng triền hình số tại thôn Tà 

Lang - Giàn Bí 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

P.TTBCXB Quý II/2017 

c 
Xây   ng Đề án Đổi mới hoạt đ ng truyền th nh  ơ sở. Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

P.TTBCXB Quý I/2017 

d 

Tổ chức H i thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền 

thông lần thứ VI 

Văn phòng Sở Các phòng, ban, 

đơn vị 

Công đoàn Sở 

Đoàn  h nh niên 

Sở 

Tháng 4/2017 

đ 

 h m mưu xây   ng,  h i trương và vận hành hi u quả Đề án 

Vườn sá h Đà Nẵng, góp phần nâng   o văn hó  đọc của nhân 

dân thành phố. 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản  

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

Kh i trương 

ngày 30/4/2017 

 h m mưu Quy 

chế vận hành: 

tháng 3/2017  

Vận hành: 

 hường xuyên 

6 Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh    

a 

 ăng  ường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nướ , đấu 

tranh bảo v  chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông và quần đảo 

Hoàng Sa theo Quyết định số 4254/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 

của UBND thành phố Đà Nẵng về vi c ban hành Kế hoạch th c 

hi n Chương tr nh hành đ ng số 06-CTr/TU của Thành ủy Đà 

Nẵng th c hi n Nghị quyết Đại h i lần thứ XII củ  Đảng và 

Nghị quyết Đại h i lần thứ XXI 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Cá   ơ qu n báo 

 hí trên địa bàn 

thành phố 

Đài  ruyền thanh 

các quận/huy n 

 hường xuyên 

b Triển khai bổ sung các giải pháp về an toàn thông tin  

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

Đà Nẵng 

Phòng CNTT  hường xuyên 
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TT Nhiệm vụ, giải pháp Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

c 
Triển khai các công tác xây d ng hạ tầng viễn thông phục vụ 

APEC 2017 và Lễ h i Pháo hoa quốc tế 2017 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

 Quý I 

d 
Đảm bảo thông tin liên lạc cho các s  ki n, lễ h i,…  hi  ó yêu 

cầu. 

Phòng Bưu  hính - 

Viễn thông 

  hường xuyên 

đ 

Th c hi n ứng cứu, xử lý x  cố H  thống thông tin Chính 

quyền đi n tử (eGov), đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong 

hoạt đ ng ứng dụng CNTT cho sở, ban, ngành, quận, huy n, 

xã, phường 

Trung tâm CNTT và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

quận, huy n 

 hường xuyên 

7 

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng 

hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và 

hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 

   

a 

Tổ chức học tập, quán tri t và triển khai th c hi n Nghị quyết 

H i nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành  rung ương  hó  XII gắn 

với th c hi n Chỉ thị 05-CT/TW của B  Chính trị (khóa XII) về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 29-CT/TU củ  B n  hường vụ Thành 

ủy góp phần ngăn  hặn, đẩy lùi s  suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống và nh ng biểu hi n tiêu c c khác. 

Đảng ủy Sở Cá  phòng, đơn vị 

Tổ chức Công 

đoàn, Đoàn  h nh 

niên Sở 

Tháng 01/2017 

b 

Hướng dẫn, đôn đốc h  thống báo  hí và thông tin  ơ sở các n i 

dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối củ  Đảng, chính 

sách, pháp luật củ  Nhà nước, chủ trương  ủa thành phố, tạo s  

đồng thuận trong xã h i, phát huy dân chủ và tinh thần trách 

nhi m củ  người công dân 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Cá   ơ qu n báo 

 hí trên địa bàn 

thành phố 

 hường xuyên 

III. T  CHỨC TH C HIỆN 

1. Lãnh đạo  á  phòng, b n, đơn vị tr   thu    ăn  ứ Kế hoạ h này và t nh h nh th   tế  ủ  đơn vị xây   ng  ế 

hoạ h, tổ  hứ  th   hi n tại đơn vị m t  á h hi u quả nhất.  
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2. Cá  phòng, đơn vị đượ  gi o nhi m vụ  hủ tr   hủ đ ng triển  h i th   hi n  ế hoạ h, bảo đảm tiến đ  và thời gi n 

hoàn thành  ế hoạ h. Cá  đơn vị đượ  gi o nhi m vụ phối hợp tí h     th   hi n  á  nhi m vụ đượ  phân  ông phối hợp, 

góp phần hoàn thành  ế hoạ h.  

3. B n Biên tập  r ng  hông tin đi n tử Sở đăng tải toàn văn Kế hoạ h này lên website để toàn thể CCVC-LĐ biết, 

hưởng ứng th   hi n tốt. 

4. Gi o Văn phòng  ó trá h nhi m theo  õi, đôn đố , nhắ  nhở  á  đơn vị hoàn thành tốt  á  nhi m vụ đã đượ  gi o; 

th m mưu tổng hợp báo  áo Lãnh đạo Sở và báo  áo  ấp trên theo quy định. 

 rên đây là Kế hoạ h triển  h i Nghị quyết  ủ  B n Chấp hành Đảng b  thành phố  hó  XXI về phương hướng, 

nhi m vụ năm 2017, yêu  ầu  á  phòng, đơn vị tr   thu    hẩn trương triển  h i th   hi n.  rong quá tr nh th   hi n nhi m 

vụ, nếu  ó vướng mắ , trở ngại,  á  đơn vị  ịp thời báo  áo Lãnh đạo Sở (thông qu  Văn phòng) để  ịp thời điều  hỉnh, bổ 

sung  ho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Văn phòng  hành ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị thu c Sở (th   hi n); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu  V , VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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