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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

530

/STTTT-CNTT

V/v quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với
cán bộ chuyên trách CNTT

Đà Nẵng, ngày

29 tháng 3

năm 2018

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã.
Qua giám sát triển khai ứng dụng CNTT và thực tế từ các đợt đánh giá
ứng dụng CNTT, tại một số cơ quan việc tổ chức xây dựng các ứng dụng mới,
sử dụng các ứng dụng CNTT; đặc biệt là phát hiện, xử lý sự cố an toàn thông tin
chưa hiệu quả, kịp thời. Một nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên là đội ngũ
chuyên trách CNTT bị bố trí thực hiện công việc khác hoặc chưa chủ động thực
hiện nhiệm vụ theo Quy chế Quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ
chuyên trách CNTT tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng
(ban hành tại Quyết định số 8443/QĐ-UBND ngày 04/12/2013).
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chính quyền điện tử,
xây dựng thành phố thông minh của Lãnh đạo Thành phố; Sở Thông tin và
Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan:
1. Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT theo đúng quy định tại Quyết định số
8443/QĐ-UBND của UBND thành phố; đặc biệt không chuyển cán bộ chuyên
trách CNTT thực hiện công việc khác hoặc kiêm nhiệm việc khác.
2. Giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách CNTT thực
hiện đúng nhiệm vụ theo quy định; xem xét có phụ cấp cho cán bộ chuyên trách,
phụ trách CNTT, vận hành Website theo Công văn 1250/UBND-NCPC
ngày21/4/2018 và Quyết định 10085/QĐ-UBND của UBND thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND
các quận, huyện, phường, xã quan quan tâm, thực hiện đúng quy định./.
Nơi nhận:
- - Như trên;
- - Sở Nội vụ;
- - Giám đốc Sở (b/cáo);
- - Lưu: VT, CNTT Trung.
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