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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
VĂN PHÒNG 

               

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

 

  Số:   881 /KH-VP Đà Nẵng, ngày  28 tháng  3  năm 2017 
 
 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 

 

Thực hiện Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm 
giao cho các sở ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2017, 
Văn phòng UBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trong 
tâm năm 2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo triển khai thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 
được UBND thành phố giao tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 
năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm 
vụ trọng tâm giao cho các sở ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện 
trong năm 2017. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện 
nhiệm vụ. 

3. Bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2017. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 1: Theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố giao, kịp 
thời báo cáo Lãnh đạo thành phố để có ý kiến chỉ đạo xử lý những vướng mắc, 
tồn đọng (nếu có). 

a) Nội dung trọng tâm triển khai 

- Rà soát, tổng hợp và thống kê kết quả triển khai thực hiện các nội dung 
chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo thành phố.  

- Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các 
ngành, đơn vị tăng cuờng trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ do 
Lãnh đạo thành phố giao. 

b) Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn 
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c) Thời gian thực hiện : Thường xuyên trong năm. 

2. Nhiệm vụ 2: Tiếp tục tăng cường công tác an ninh, đảm bảo an toàn 
Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố. 

a) Nội dung trọng tâm triển khai: 

- Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Đội bảo vệ, an ninh Tòa 
nhà Trung tâm Hành chính thành phố.  

- Đảm bảo công tác an ninh, vận hành an toàn Tòa nhà Trung tâm Hành 
chính thành phố. 

b) Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Ban quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố.  

- Đơn vị phối hợp: Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, 
Đội bảo vệ, an ninh Tòa nhà trung tâm Hành chính thành phố 

c) Thời gian thực hiện : Thường xuyên trong năm. 

3. Nhiệm vụ 3: Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 
thực hiện Đề án “Thành phố 4 an” của các địa phương, đơn vị. 

a) Nội dung trọng tâm 

 - Giám sát đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực 
(An ninh trật tự: 5 mục tiêu, An toàn giao thông: 03 mục tiêu, An toàn thực 
phẩm: 06 mục tiêu, An sinh xã hội: 08 mục tiêu). 

- Tổng hợp báo cáo thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND 
thành phố về tình hình triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” định 
kỳ tháng, quý năm. 

- Tham mưu phối với hợp với các cơ quan thường trực sơ kết, tổng kết 
chương trình “Thành phố 4 an”. 

b) Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Khoa giáo - Văn xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng: Kinh tế, Quản lý Đô thị, Nội chính 

c) Thời gian thực hiện : Thường xuyên trong năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thực hiện tốt ba nhiệm 
vụ trong tâm năm 2017 theo kế hoạch. 

2. Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ 
6 tháng và năm. 
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3. Các phòng báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng trước ngày 15/6/2017 và 
báo cáo năm trước ngày 15/12/2017 (gửi về Phòng Hành chính - Tổ chức, 
email: vannth@danang.gov.vn). 

Trên đây là Kế hoạch 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Văn phòng 
UBND thành phố./. 

   
                                     
Nơi nhận:  
- Ban Thi đua khen thưởng TP (để báo cáo); 
- Các phòng chuyên môn; 
- Lưu: VT, HCTC.                            
                                                                              
                             
 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Trần Phước Sơn 


