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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
Căn cứ Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND TP Đà Nẵng về ban hành Kiến trúc tổng
thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 6493/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Đề án xây
dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Nghị Quyết số 06-NQ/QU ngày 14/12/2018 của Quận ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
Căn cứ Nghị Quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/12/2018 của HĐND quận về nhiệm vụ năm 2019;
UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ
trưởng các ngành, đơn vị thuộc UBND quận, Chủ tịch UBND các phường về ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Đảm bảo việc tổ chức ứng dụng, phát huy và tận dụng các tiện ích của công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ

đạo điều hành của UBND quận cũng như ở các ngành, đơn vị, các phường.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ một cửa, góp phần nâng cao mức độ
hài lòng của công dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của quận.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Cơ quan
chủ trì

Nội dung

TT

Cơ quan phối hợp
triển khai thực hiện

Thời gian
triển khai

I

Hạ tầng thông tin

1

Trung tâm phát triển hạ tầng
Tiếp tục hoàn thiện kết nối Hệ thống camera giám sát Văn phòng HĐND và công nghệ thông tin - Sở Thông
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 06 phường và quận.
tin và Truyền thông. Các
UBND quận
ngành, các phường liên quan.

Quý I/2019

2

Trung tâm phát triển hạ tầng
Triển khai lắp đặt camera giám sát, mạng wifi cho các
phòng họp UBND, phòng làm việc của lãnh đạo Văn phòng HĐND và công nghệ thông tin - Sở Thông
tin và Truyền thông
UBND quận phục vụ công tác tiếp dân, chỉ đạo điều
UBND quận
hành công việc UBND.

Quý I/2019

3

Cải tạo hệ thống mạng dãy nhà làm việc của phòng
Trung tâm phát triển hạ tầng
Kinh tế, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư Văn phòng HĐND và công nghệ thông tin - Sở Thông
pháp, Đài Truyền thanh, phòng Tài chính-Kế hoạch,
tin và Truyền thông
UBND quận.
phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Quý II/2019
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Trung tâm phát triển hạ tầng
Cải tạo phòng điều hành mạng Trung tâm hành chính
quận phục vụ cho quản trị và đảm bảo an toàn thông tin Văn phòng HĐND và công nghệ thông tin - Sở Thông
tin và Truyền thông
cho hệ thống mạng nội bộ của UBND quận.
UBND quận.

Quý III/2019
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Tiếp tục trang bị thiết bị tin học như máy tính, máy
scan, máy in... cho các ngành, đơn vị thuộc UBND
quận và các phường.

Phòng Tài chínhKế hoạch

2

Các ngành, đơn vị thuộc UBND
quận và các phường.

Thường
xuyên

II

Ứng dụng Công nghệ thông tin
Triển khai giải pháp xây dựng khung kiến trúc đô thị Văn phòng HĐND và Sở Thông tin và Truyền thông,
thông minh tại quận Cẩm Lệ.
UBND quận
VNPT Đà Nẵng, các ngành,
đơn vị và các phường.
Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý hạ tầng đô
Sở Thông tin và Truyền thông,
thị quận trên nền Hệ thống thông tin địa lý (GIS).
Phòng Quản lý đô thị các ngành, đơn vị và các
phường.
Triển khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến; Tiếp tục Phòng Giáo dục và Sở Thông tin và Truyền thông,
triển khai Hệ thống thư viện điện tử (giai đoạn 2).
Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quý I/2019

4

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng phần mềm ứng dụng
phục vụ công tác tuyên truyền cho ngành văn hóa và
thông tin (theo danh mục chương trình ứng dụng
CNTT 2018 của thành phố Đà Nẵng).

Phòng Văn hóa và
Thông tin

Quý I/2019

5

Thực hiện chủ trương của thành phố theo Công văn số
232/UBND-STTTT ngày 10/01/2019 về việc sử dụng
dữ liệu nhân, hộ khẩu khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ một
cửa của công dân có yêu cầu thành phần sổ hộ khẩu.

Công an quận,
các ngành chuyên
môn giải quyết hồ sơ
một cửa.

Sở Thông tin và
Truyền thông

Quý I/2019
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Theo dõi, đảm bảo thực hiện các tiêu chí phường điện
tử trong cải cách hành chính theo quy định của UBND
thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Phòng Nội vụ

UBND các phường

Năm 2019

1

2
3

7

8

Nâng cấp Trang thông tin điện tử quận.
Tiếp tục xây dựng, nâng cấp các dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và 4; các phần mềm chuyên ngành cần
thiết hỗ trợ nghiệp vụ.

Trung tâm Văn hóa-Thể thao,
Đài truyền thanh, UBND 06
phường.

Văn phòng HĐND và Các ngành, đơn vị thuộc UBND
UBND quận
quận
Các ngành, đơn vị
thuộc UBND quận.

3

Sở Thông tin và
Truyền thông

Năm 2019

Năm 2019

Năm 2019
Năm 2019

9

Trang bị các phần mềm chống virus bản quyền đảm
bảo an toàn thông tin.

10

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên
chức các ngành, đơn vị thuộc UBND quận, UBND các
phường sử dụng thường xuyên, hiệu quả email công
vụ, phần mềm quản lý văn bản điều hành, phần mềm
một cửa điện tử, ứng dụng góp ý trên Hệ thống thông
tin chính quyền điện tử thành phố.

III

Đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin

Các ngành, đơn vị
thuộc UBND quận.

Các đơn vị liên quan

Văn phòng HĐND
và UBND quận

Các ngành, đơn vị thuộc UBND
quận, UBND các phường.

Thường
xuyên

Thường
xuyên

1

Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm của UBND thành Văn phòng HĐND và Các ngành, đơn vị, thuộc
phố về theo dõi, báo cáo tiến độ xử lý các văn bản chỉ
UBND quận
UBND quận.
đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Quý I/2019

2

Tiếp tục phối hợp với Trường Cao Đẳng Việt-Hàn,
Trường Cao Đẳng Phương Đông về việc tổ chức các
lớp đào tạo Tin học cho CBCCVC quận.

Năm 2019

3

Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ
chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý
văn bản điều hành, chữ ký số, phần mềm một cửa điện
tử cho các CBCCVC các ngành, đơn vị và các phường.

Tổ CNTT quận

Tham dự các khóa đào tạo, tập huấn kiến thức về mạng
máy tính, về an toàn thông tin, sử dụng phần mềm mã
nguồn mở của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Tổ CNTT quận

4

Phòng Nội vụ

4

Các ngành, đơn vị thuộc UBND
quận, UBND các phường

Sở Thông tin và
Truyền thông

Thường

Các ngành, đơn vị thuộc UBND
quận, UBND các phường

Theo Kế
hoạch
của Sở
TT&TT

xuyên

II. KINH PHÍ
Căn cứ nội dung Kế hoạch, các cơ quan đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm dự toán kinh phí triển khai, gửi
phòng Tài chính - Kế hoạch quận thẩm định và báo cáo lãnh đạo UBND quận phê duyệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND quận
a) Chủ trì tham mưu UBND quận tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
b) Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai các nội dung của kế hoạch có liên quan đến từng ngành, đơn vị
thuộc UBND quận và các phường.
c) Tham mưu UBND quận các giải pháp đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
hành chính trên địa bàn quận.
d) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ thường trực kiểm tra CNTT quận triển khai thực hiện các nội
dung có liên quan của Kế hoạch này.
e) Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo UBND quận.
2. Phòng Nội vụ
a) Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong
cải cách hành chính.
b) Theo dõi và đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đánh giá thi đua, khen thưởng đối với
các ngành, đơn vị thuộc UBND quận và các phường.
3. Phòng Tài chính-Kế hoạch
Tổng hợp, thẩm định, trình lãnh đạo UBND quận xem xét quyết định việc bố trí kinh phí từ ngân sách quận đối
với các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của các ngành, đơn vị thuộc UBND quận và các phường.
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4. Đài Truyền thanh quận
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận xây dựng chuyên mục tuyên truyền về ứng dụng công
nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân.
5. Các ngành, đơn vị thuộc UBND quận và các phường
Căn cứ Kế hoạch này, các ngành, đơn vị thuộc UBND quận và các phường chủ động triển khai thực hiện, đồng
thời đề xuất các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị mình, góp phần đẩy mạnh công tác ứng dụng công
nghệ thông tin trong các hoạt động hành chính./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- CT, các PCT UBND quận;
- Ban Pháp chế HĐND quận;
- VP QU, VP HĐND và UBND quận;
- Công an quận;
- Các ngành, đơn vị thuộc UBND quận;
- UBND các phường;
- Thành viên Tổ CNTT quận;
- Lưu: VT, VP.An

Lê Văn Sơn
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