
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 75/KH-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày  25  tháng 01  năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Đề án thực hiện chƣơng trình “Thành phố 4 an”  

 

Thực hiện Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc ban hành Đề án 

thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Kế hoạch số 10417/KH-UBND 

26/12/2016  của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Đề án thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" trên lĩnh vực 

an ninh trật tự đến năm 2020,  Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 với những nội dung 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Quán triệt, triển khai Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 

2020 trong toàn Đảng bộ, công chức, viên chức và người lao động (CCVC-LĐ) Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Nâng cao vai trò và trách nhiệm c ủa trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai 

Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. 

3. Chủ trì hoặc phối hợp triển khai tốt các nhiệm vụ cụ thể của ngành Thông tin và Truyền thông để thực hiện các mục 

tiêu, giải pháp xây dựng “Thành phố 4 an”. 

4. Chủ động đề xuất hoặc lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến “4 an” để góp phần vào thành công của Đề 

án. 

5. Nâng cao nhận thức và lôi cu ốn CCVC-LĐ toàn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố tham gia Đề án này; 

góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự 

(ANTT), đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã 

hội (ASXH) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

6. Việc thực hiện nội dung của Đề án phải thường xuyên, liên tục, lâu dài và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

phòng, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. 
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II. NỘI DUNG  

TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

I CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÁN TRIỆT     

1 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Đề án đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận 

cao trong toàn Đảng, toàn dân trong quá trình 

triển khai thực hiện Đề án. 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các cơ quan báo chí 

đóng trên địa bàn 

thành phố; 

Phòng VH-TT; Đài 

Truyền thanh các 

quận, huyện 

Ban hành Kế 

hoạch trong 

tháng 

01/2017 

Tuyên truyền 

thường 

xuyên 

 

2 
Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện 

Đề án trong phạm vi toàn Sở 

Văn phòng Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Trong tháng 

02/2017 
10 

3 

Thiết kế, đặt banner tuyên truyền trên cổng wifi 

của thành phố; đặt banner và tạo chuyên mục 

tuyên truyền về “Thành phố 4 an” trên trang chủ 

Tạp chí ICT, Tổng đài dịch vụ công, trang Thông 

tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc 

(Banner sẽ do Trung tâm Thông tin dịch vụ công 

thiết kế) 

Tạp chí điện tử 

TT&TT 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

BBT Trang TTĐT 

của Sở và các đơn 

vị 

Văn phòng 

P. TTBCXB 

Đặt banner 

từ tháng 

02/2017. 

Viết tin bài 

thường 

xuyên 

40 

4 

Tổ chức giải Báo chí tuyên truyền chủ đề “4 an” Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các cơ quan báo chí 

đóng trên địa bàn 

thành phố; 

Phòng VH-TT, Đài 

Truyền thanh các 

quận, huyện 

Quý II 

50 (đã đăng 

ký kinh phí 

đặc thù 

2017) 

II LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ     
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

1 

Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh nội 

bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá - tư tưởng, an 

ninh xã hội, an ninh thông tin 

   

 

a 

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an 

toàn an ninh thông tin cho các Hệ thống thông tin 

của thành phố; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, 

lực lượng chức năng để sẵn sàng, chủ động phòng 

ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh 

vực an toàn an ninh thông tin đối với các cơ sở hạ 

tầng mạng và Hệ thống thông tin của Đà Nẵng 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

 

Các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp 

Thường 

xuyên 

 

b 

Ban hành Phương án đối phó và diễn tập phòng 

chống tấn công mạng 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Quý I/2017 

 

c 

Tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

 

Phòng Công nghệ 

thông tin  

Các cơ quan, đơn vị 

doanh nghiệp  

Tháng 

6/2017 70 

d 

Tổ chức các lớp đào tạo và thường xuyên cập 

nhật, nâng cao chất lượng các bài giảng về nhận 

thức an toàn an ninh thông tin cho cán bộ công 

chức các sở, ban, ngành, quận, huyện trên hệ 

thống Đào tạo trực tuyến công ích thành phố Đà 

Nẵng 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Các sở, ban, ngành, 

quận, huyện, phường, 

xã 

Năm 2017 
300 (kinh 

phí sự 

nghiệp 

CNTT 

2017) 

đ 

Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thanh niên thành 

phố Đà Nẵng với An toàn an ninh thông tin” 

(nhiệm vụ thuộc Kế hoạch Công tác thanh niên 

TP Đà Nẵng năm 2017) 

Văn phòng 

Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

Đoàn Thanh niên Sở. 

Thanh niên thành phố 

Đà Nẵng (các SBN, 

Tháng 

8/2017 

20  

(công tác 

thanh niên, 

đã đăng ký 
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

QH, XP) kinh phí 

đặc thù) 

e 

Thực hiện ứng cứu, xử lý sự cố Hệ thống thông 

tin Chính quyền điện tử (eGov), đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng 

CNTT cho sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, 

phường 

Trung tâm CNTT 

và Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

quận, huyện 

Thường 

xuyên 300 (kinh 

phí đặc thù 

2017) 

g 

Chỉ đạo bảo đảm tốt thông tin liên lạc trong dịp lễ, 

tết, sự kiện quốc tế (APEC; Lễ hội pháo hoa quốc 

tế 2017) 

Phòng Bưu chính 

Viễn thông 

Các doanh nghiệp viễn 

thông 

Thường 

xuyên  

h 

Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh bảo vệ bí mật 

Nhà nước; phối hợp với lực lượng an ninh kinh tế 

làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế , an ninh 

nội bộ 

Văn phòng Các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở  

Thường 

xuyên 
 

i 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt của Tổ công tác 

thông tin báo chí; kịp thời phát hiện và phối hợp 

với các ngành liên quan phản hồi các vấn đề nổi 

cộm báo chí phản ánh về thành phố Đà Nẵng; 

không để xảy ra khủng hoảng truyền thông 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các sở, ban, ngành, 

quận, huyện 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Thường 

xuyên 

 

k 

Kịp thời xử lý các kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

Hạn chế tình trạng khiếu nại kéo dài, gây mất an 

ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh xã hội.  

Thanh tra Sở.  Các phòng chuyên 

môn  

Thường 

xuyên 
 

2 
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn xã hội 
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

a 

Tuyên truyền triển khai thực hiện Chiến lược 

Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-

2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 

mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán 

người của Chính phủ; Đề án của thành phố thực 

hiện mục tiêu “Không có tội phạm giết người để 

cướp tài sản đến năm 2020”; “Không có người 

nghiện ma tuý không được kiểm soát trong cộng 

đồng trên địa bàn thành phố đến năm 2020” 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các cơ quan báo chí 

thành phố 

Phòng VHTT các 

quận huyện 

Đài Truyền thanh các 

quận/huyện 

 

 

Thường 

xuyên 

 

b 

Triển khai thí điểm hệ thống giám sát giao thông 

bằng camera (theo Đề án thành phố thông minh)  

Trung tâm Vi mạch Phòng Công nghệ 

thông tin 

Năm 2017 600 (kinh 

phí sự 

nghiệp 

CNTT) 

c 

Thẩm tra, thẩm định các thiết bị lắp đặt camera an 

ninh thuộc chương trình, dự án ứng dụng công 

nghệ thông tin của thành phố 

Phòng Kế hoạch – 

Tài chính 

- Các phòng chuyên 

môn; 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên 
 

d 
Thẩm đinh, phê duyệt phương án kéo cáp tại các 

khu vực lắp đặt camera an ninh 

Phòng Bưu chính – 

Viễn thông 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Thường 

xuyên  

đ 

Đăng ký và tổ chức xây dựng danh hiệu Cơ quan, 

đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 

rà soát và nhân rộng các mô hình phòng, chống 

tội phạm hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. 

Văn phòng 

Các đơn vị trực 

thuộc Sở 

 Tháng 

02/2017 
 

e Thanh tra việc kích hoạt SIM thuê bao trả trước Thanh tra Công an thành phố và Tháng  
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

và khuyến mại không đúng quy định. Yêu cầu các 

doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường quản 

lý việc mua bán, lưu thông SIM di động. Tăng 

cường thực hiện Chỉ thị số 82/CT-BTTTT ngày 

24/12/2014 về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn 

lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên 

mạng; Chỉ thị số 11/CT-BTTTT ngày 18/3/2016 

về tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của 

người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua 

bán, lưu thông SIM di động sai quy định. 

Phòng Bưu chính 

Viễn thông 

 

Chi cục Quản lý thị 

trường 

01/2017; 

6/2017 

g 

Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về việc 

chấp hành quy định pháp luật đối với các đại lý 

cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công 

cộng. Tăng cường quản lý thông tin trên mạng 

Internet, nhất là đối với các đại lý cung cấp dịch 

vụ Internet công cộng. 

Thanh tra Sở, 

Phòng Bưu chính  

Viễn thông 

Công an thành phố, 

Phòng VHTT các 

quận huyện 

Thường 

xuyên 

 

h 

Tiếp tục phát động hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 

24-CT/TU và Chỉ thị 25-CT/TU của Thành ủy về 

“đẩy mạnh công tác phối hợp, giúp đỡ các gia 

đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học 

và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật” và “phòng 

chống bạo lực gia đình”. 

Cấp ủy các cấp; 

lãnh đạo Sở; lãnh 

đạo các đơn vị trực 

thuộc 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 
Thường 

xuyên 

 

3 
Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

   
 

a 
Tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh 

giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT 

Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

 Theo hướng 

dẫn của 

Công an 
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

trên địa bàn thành phố thành phố 

b 

Quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng 

bảo vệ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Triển 

khai tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ 

quan, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật 

tự an toàn xã hội trong các ngày l ễ lớn, các sự 

kiện trọng đại của thành phố và của đất nước. 

Ban Chỉ huy Quân 

sự Sở  

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Thường 

xuyên 

 

III LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG     

1 

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các hình thức tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự 

ATGT, xây dựng văn hóa giao thông đến từng đối 

tượng tham gia giao thông. Biểu dương gương 

người tốt, việc tốt; phê phán, lên án, xử lý nghiêm 

các hành vi cố ý vi phạm, coi thường pháp luật về 

trật tự ATGT. 

Phòng Thông tin 

Báo chí Xuất bản 

Ban An toàn Giao 

thông TP 

Các cơ quan báo chí 

thành phố 

Phòng VHTT các 

quận huyện 

Đài Truyền thanh các 

quận/huyện 

 

 

2 

Tăng cường xử lý các trường hợp cáp thông tin sà 

võng ngang, dọc đường bảo đảm an toàn giao 

thông. 

Phòng Bưu chính 

Viễn thông 

Điện lực Đà Nẵng; 

Các đơn vị, doanh 

nghiệp sở hữu, sử 

dụng cáp thông tin. 

Thường 

xuyên 
 

3 

Phối hợp với Điện lực Đà Nẵng chỉnh trang, bó 

gọn và nâng cao và đặt vòng treo bó cáp băng 

đường tại các ngã ba, ngã tư… bảo đảm độ cao 

tĩnh không cho phương tiện giao thông. 

Phòng Bưu chính 

Viễn thông 

Điện lực Đà Nẵng; 

Các đơn vị, doanh 

nghiệp sở hữu, sử 

dụng cáp thông tin. 

Thường 

xuyên 
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

4 

Tham mưu 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. 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Văn phòng UBND TP 

Tập đoàn FPT 

Quý I/2017 

 

5 
Tổ chức vận hành tốt Tổng đài 1022, hỗ trợ người 

dân tra cứu hành trình xe buýt 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

 Thường 

xuyên 
 

6 

Phối hợp phổ biến Bộ quy tắc ứng xử văn hóa 

giao thông đến toàn thể CCVC-LĐ thuộc thành 

phố (gửi mail) 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

 Thường 

xuyên  

IV LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM     

1 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 

số 09-CT/TU ngày 04-10-2016 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp ủy đảng đối với công tác ATTP. 

Văn phòng Các đơn vị trực thuộc Tháng 

02/2017 
Lồng ghép 

với Hội 

nghị triển 

khai Đề án 

2 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, các 

văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm kỹ thuật 

về ATTP, trong đó xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền, khung truyền thông về ATTP đến năm 

2020. 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

BCĐ Liên ngành về 

Vệ sinh an toàn thực 

phẩm TP Đà Nẵng 

Các cơ quan báo chí, 

Phòng VHTT các 

quận huyện 

 

 

3 

Xây dựng phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực 

phẩm toàn thành phố (cho Sở Y tế, Công Thương, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chi cục 

và UBND quận huyện, người dân sử dụng chung) 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Sở Y tế 

Sở Công Thương 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Năm 2017 150 (kinh 

phí sự 

nghiệp 

CNTT 

2017) 
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

và các chi cục 

UBND quận huyện 

4 

Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đảm bảo ATTP; triển khai tiện ích tra cứu 

ATTP qua tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

Tổ Công tác ATVSTP 

thành phố. 

Các sở: Y tế, 

NNPTNT, Công 

thương; UBND 

quận/huyện 

Thường 

xuyên 70 (kinh phí 

sự nghiệp 

CNTT 

2017) 

5 

Vận hành tốt đường dây nóng ATVSTP. Tiếp tục 

cập nhật thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm 

bảo ATTP vào cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc tra 

cứu của người dân. 

Trung tâm Thông 

tin dịch vụ công 

Tổ Công tác ATVSTP 

thành phố. 

Các sở: Y tế, 

NNPTNT, Công 

thương; UBND 

quận/huyện 

Thường 

xuyên 

 

V LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI     

1 
Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Chương 

trình giảm nghèo 

   
 

a 

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền chủ trương, 

chính sách của thành phố trong công tác giảm 

nghèo và trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. Đẩy mạnh vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp và đông đảo người dân thành phố tham gia 

đóng góp hỗ trợ các chương trình từ thiện, quỹ 

phúc lợi xã hội vì người nghèo. 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các cơ quan báo chí 

thành phố 

Phòng VHTT các 

quận huyện 

Đài Truyền thanh các 

quận/huyện 

Thường 

xuyên 

 

b Tiếp tục đề nghị Bộ TT&TT cho phép Đà Nẵng 

sớm triển khai các trạm phát lặp để phủ sóng 

Phòng Bưu chính    
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

truyền hình số cho các thôn Tà Lang, Giàn Bí và 

các vùng khác trên địa bàn còn lõm sóng truyền 

hình số bảo đảm nhu cầu thu xem của nhân dân, 

trong đó có hộ nghèo. 

Viễn thông 

2 

Hoàn thành tham mưu UBND thành phố ban hành 

Khung kiến trúc thành phố thông minh của thành 

phố Đà Nẵng; Khung ứng dụng CNTT ngành Y 

tế, ngành Giáo dục và đưa vào một số ứng dụng 

chuyên ngành Giáo dục, Y tế 

Phòng Công nghệ 

thông tin 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Y tế, UBND 

các quận, huyện 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

Năm 2017 Viettel hỗ 

trợ kinh phí 

theo Biên 

bản hợp tác 

xây dựng 

thành phố 

thông minh. 

Thành phố 

đối ứng 

thêm 935 

triệu từ 

nguồn sự 

nghiệp 

CNTT 2017 

3 

Đào tạo miễn phí một số ngành nghề cho lao động 

thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng (theo Quyết định số 31/2016/QĐ-

UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề 

đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội 

Thường 

xuyên 225 (kinh 

phí do Sở 

LĐTBXH 

đăng ký với 

thành phố) 

4 
Thực hiện tốt công tác bảo vệ cuộc sống ngư ời 

dân, đảm bảo ổn định xã hội 
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TT 
Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

a 

Phối hợp tuyên truyền thực hiện các chính sách, 

chương trình hành động: Bảo hiểm toàn dân; bảo 

vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh… 

Phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản 

Các cơ quan báo chí 

thành phố 

Phòng VHTT các 

quận huyện 

Đài Truyền thanh các 

quận/huyện 

Thường 

xuyên 

 

b 

Vận động CCVC-LĐ tích cực tham gia đóng góp 

các quỹ ủng hộ; chủ động tổ chức các phong trào, 

hoạt động xã hội, từ thiện. 

BCH Công đoàn 

Sở 

BCH Đoàn Thanh 

niên Sở 

BCH Các Công đoàn 

cơ sở 

Thường 

xuyên 
 

5 

Tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần 

của CCVC-LĐ. Tiếp tục kiến nghị Lãnh đạo 

Thành phố quan tâm có cơ chế, chính sách đặc thù 

để hỗ trợ cho CCVC-LĐ của Sở được thuê nhà 

chung cư của thành phố, nhằm tạo điều kiện cho 

CCVC-LĐ ổn định cuộc sống và yên tâm công tác 

BCH Công đoàn 

Sở 

Văn phòng Sở 

Phòng Kế hoạch 

Tài chính 

Các đơn vị trực thuộc 

BCH Công đoàn cơ sở 

thành viên 

Thường 

xuyên 

 

VI CÔNG TÁC SƠ KẾT, TỔNG KẾT     

1 
Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 6 

tháng đầu năm 2017 

Văn phòng Các phòng, đơn vị Tháng 

6/2017 
20 

2 

Tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án 

năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; kết hợp 

khen thưởng cho cá nhân, tập thể điển hình. 

Văn phòng Các phòng, đơn vị Tháng 

12/2017 30 

Tổng kinh phí thực hiện: 2.820 triệu đồng, trong đó: 

Kinh phí đã đăng ký từ nguồn kinh phí sự nghiệp CNTT 2017, kinh phí đặc thù và kinh phí khác: 2.650 triệu đồng 
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Kinh phí bổ sung để triển khai Đề án “4 an” trong năm 2017: 170 triệu đồng. 

III. TỔ CHƢ́C THƢ̣C HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng , ban, đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện tại đơn vị một cách hiệu quả nhất.  

2. Các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm tiến độ và thời gian 

hoàn thành kế hoạch. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công phối hợp, 

góp phần hoàn thành kế hoạch.  

3. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở đăng tải toàn văn Kế hoạch này lên website để toàn thể CCVC -LĐ biết, 

hưởng ứng thực hiện tốt. 

4. Giao Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao. 

Định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở và báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng; theo dõi đề xuất khen thưởng các cá nhân, 

tập thể điển hình. 

5. Đề nghị các BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Sở phối hợp triển khai Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” của Sở Thông tin và Truyền thông 

năm 2017, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu 

có vướng mắc, trở ngại, các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Văn phòng) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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