Ngày 2-3, Pho Chu tich UBND thành ph Hô Ky Minh chu tri Hôi nghi triên khai nhiêm vu
công tac nm 2017 cua Công Thông tin iên t (CTTT) TP a Nng va Trang Thông tin iên t cac n
vi.

Toàn cnh Hi ngh

Nm 2016, CTTT TP a ng 2.015 tin, 163 bai tiêng Viêt va 178 tin, bai ngoai ng; phat hanh ng tai
hn 1.000 vn ban, tng nhiêu so vi nm 2015. Cng TTT thc hin thng xuyên công tác im báo nh k phc v
công tác ch o iu hành ca lãnh o UBND thành ph, nm 2016 ã im báo trên 550 tin, bài, chui s kin có
liên quan n thành ph; xut bn công báo in t theo nh k, phát hành 23 s Công báo giy, m bo nhanh
chóng, chính xác v ni dung, th thc vn bn, góp phn ph bin kp các ch trng ca UBND thành ph n tn c s
và mi công dân. CTTT a hoan thanh va a vao vân hanh 6 chuyên ê thông tin; phôi hp vi cac n vi
triên khai 8 chng trinh toa am, ôi thoai trc tuyên vi các ch "Xây dng à Nng, thành ph khi nghip", "V
sinh an toàn thc phm", "Chng hàng gi, hàng nhái", "C quan thu ng hành cùng Ngi np thu thc thi
chính sách thu mi nm 2016", "Chính sách bo him xã hi, bo him y t"... Các chng trình ta àm, i thoi
trc tuyn do Cng TTT thành ph t chc ã tip nhn, tr li 278 câu hi, ni dung ca các bui i thoi c tr li và ng ti
trên website doithoai.danang.gov.vn.

Phó Chu tich UBND thành ph H K Minh a trao tng Bng khen cho 9 n v
hoàn thành xut sc nhim v qun lý và vn hành Trang thông tin in t

Chuyên muc "Công dân hoi - chinh quyên tra li" a tiêp nhân va tra li 634 câu hoi ôi vi cac linh vc
nhân c s quan tâm ln cua ngi dân, doanh nghiêp nh: Câp giây chng nhân quyên s dung ât; câp
phep xây dng, thuê nha chung c, nha xa hôi; ng ky kinh doanh; chê ô chinh sach ôi vi ngi co công;
chinh sach lao ông, chinh sach thuê... Bên canh o, CTTT TP a liên kêt ti 54 Trang TTT t cac n vi ê
ng tai cac tin, bai, thông tin chi ao, iêu hanh vi sô lng ln. Các Trang thông tin in t S, ngành, qun,
huyn duy trì c s lng và cht lng tin, bài cung cp và thc hin công tác tip nhn, tr li chuyên mc "Dân hi -

chính quyn tr li" vi tng s lng tip nhn và tr li 2197 câu, tng 149,4% so vi nm 2015.
Tuy nhiên, theo bà Nguyn Lê Hoa, Giám c Cng TTT thành ph, hin mc chi tr nhun bút vn còn thp
nên cha thu hút c nhiu bài vit có cht lng ca các chuyên gia, nhà nghiên cu...Công tác tr li ý kin
công dân n nay ã huy ng c s tham gia mnh m ca các n v, t c nhiu kt qu áng khích l. n v thng trc
thng xuyên liên lc, ôn c các n v trong vic tr li công dân, doanh nghip, tuy vy t l tr li tr hn vn còn cao.
Thông tin chuyn ti còn n iu, cha ng dng mnh m tính nng thông tin a phng tin. C s d liu, thông tin ti
các n v ã c xây dng và phc v cho công tác ch o, qun lý ti các n v nhng cha c tích hp v Cng TTT
thành ph phc v công tác ch o iu hành ca lãnh o thành ph và yêu cu khai thác thông tin ca ngi dân,
doanh nghip.
c bit, b phn thng trc qun lý và vn hành Trang thông tin in t ti mt s n v không n nh, nhiu n v thay i
thng xuyên, do ó nh hng n công tác qun lý, vn hành Trang thông tin in t các n v và công tác phi hp
gia các n v và Cng TTT thành ph.
Nm 2017, CTTT TP xac inh tâp trung vao cac vân ê, s kiên ln nh: Tuân lê câp cao APEC 2017,
"Thanh phô 4 an", chng trinh khi nghiêp cua TP; ê an phat triên Doanh nghiêp ên nm 2020; ê an
phat triên cac nganh dich vu; chng trinh nông thôn mi giai oan 2016-2020; ng dng công ngh cao
trong sn xut nông nghip; cac chng trinh, ê an vê an sinh xa hôi, cac công trinh trong iêm -2017;
cuôc thi bn phao hoa quôc tê...ng thi, thc hin các ni dung thông tin a phng tin, sn xut các chng trình
audio i vi các ni dung thông tin tng hp hot ng ca lãnh o thành ph, ch o iu hành ca lãnh o thành ph,
tng hp im báo. Trin khai chuyên mc i thoi, ta àm trc tuyn gia chính quyn thành ph vi ngi dân, doanh
nghip trên Cng TTT thành ph; bo trì, nâng cp h thng thông tin "Dân hi – chính quyn tr li", "i thoi trc
tuyn".
Ti hi ngh, Phó Ch tch H K Minh ã ghi nhn n lc ca tp th cán b CTTT thành ph, c bit là s phi hp vi
các s, ban, ngành, a phng trong vic tip nhn và tr li ý kin công dân, doanh nghip gi n chính quyn
thành ph; tuyên truyn các s kin…Các thông tin ng ti trên Cng TTT thành ph ã góp phn công khai
minh bch thông tin hot ng ca chính quyn; ng thi thc hin vic qung bá tuyên truyn v thành ph à Nng n
vi nhân dân trong và ngoài nc. Phó Ch tch cho rng, áp ng nhu cu thông tin ngày càng cao, Cng
TTT và các trang TTT phi phát huy tt v th vai trò là c quan thông tin chính quyên chính thc, hiu
quá.
Trong thi gian ti, Cng TTT thành ph cn tng cng phi hp cht ch vi các S, ngành, a phng cung cp
thông tin và m bo vic vn hành có hiu qu h thng Lu tr, Hi áp, i thoi trc tuyn, tr li ý kin công dân,
doanh nghip…phi hp, trao i thông tin, hp tác vi Báo à Nng, ài phát thanh và truyn hình à Nng m bo
cp nht thng xuyên tin tc hot ng ca Lãnh o thành ph, các c quan qun lý nhà nc, các hot ng chính tr –
kinh t – vn hóa – xã hi và các s kin din ra trên a bàn. ng thi, m bo vic vn hành h thng thông tin im
báo phc v kp thi công tác ch o iu hành ca lãnh o thành ph; theo dõi hot ng Trang thông tin in t các
n v, thc hin ch báo cáo nh k v tình hình hot ng ca Cng TTT thành ph và các Trang thông tin in t ca
các n v.
Thay mt lãnh o thành ph, Phó Chu tich UBND thành ph H K Minh a trao tng Bng khen cho 9 n v
hoàn thành xut sc nhim v qun lý và vn hành Trang thông tin in t, 3 n v hoàn thành xut sc nhim v phi
hp thc hin chng trình công tác nm 2016 ca Cng TTT thành ph (tr li ý kin công dân và thc hin ni
dung tin bài, i thoi trc tuyn vi Cng TTT thành ph) và 3 n v hoàn thành xut sc nhim v thc hin chng
trình ta àm, i thoi trc tuyn.
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