UY BAN NIIAN DAN
TIJANH PRO BA NANG

CONG HOA xA HQI cirU NGHIA YIT NAM
Dc 1p — Tij do — Hnh phüc

S& 1.10 /2019/QD-TJBND

Dà Nng, ngàyI tháng 9 nám 2019

QUYET BH
Ban hành Qay anh ch d báo cáo dlnh k' phiic vi mic tiêu quãn 1
trên ja bàn thành ph Ba Náng

ui BAN NTIAN DAN TIL&NH P110 BA NANG
Can c Luat Td chvc chInh quyn djaphircmg ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can th Luat Ban hành van ban quy ph?m pháp lut ngày 22 tháng 6 nám
2015;
Can th Nghj dfnh s6 09/2019/ND-CT ngày 24 tháng 01 nàm 2019 cz.a
C'hznh phu quy d,inh ye che dQ bao cao cua c0 quan hanh chznh nha nuric,
Xét d nghj cia Chánh Van phông Doàn Dgi bié'u Quo'c hói, H51 d&ig
nhán dan và Uy ban nhán dan thành phô 4i1 Ta trInh so 1034/TTr- VP ngày 22
tháng 8 nàm 2019.
QTJYET BNH:
Bieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dnh nay Quy dinh che d9 bao cao dinh
k' phiic v miic tiêu quãn 1 trên da bàn thành phô Ba NAng.
•

A

Diu 2. Các báo cáo djnh k' do các co' quan hành chmnh nhà ni.róc trén dja
bàn thàrth phô ban hành trái vâi quy djnh nay dêu bj bAi bó.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày 01 thãng 10 närn
2019.
Diu 4. Chánh Van phông Doàn Dai biu Quc hi, Hi dng nhân dan
và U' ban nhãn dan thành phô, Giám dôc các s&, ban, ngành, Chü tjch U' ban
nhân dan các qun, huyn, Chü tjch Uy ban nhân dan các phithng, xã Va các to
chCrc, cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet dnh nay.!.
Noi nhân:
- Van phóng ChInh phü;
- BQ Tu pháp (Ciic Kim tra VBQPPL);
- TT. Thành üy;
- 1TBDND TP;
- Doan Dai biu Qu6c hi TP;
- Uy ban M'ITQVN TP;
- Các Ban cüa HDND TP (d giám sat);
- Chil tjch, cac Phó ChCi tch UBND TP;
- Các scr, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn; phtr&ng, xà;
- CVP, PCVP DDBQH, HDND va UBND TP;
- Cng TTDT TP;
- Li.ru: VT, KSU.
,(
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CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc

U BAN NHAN DAN
THANEI PHO BA NANG

QUY OTNU
Ch d báo cáo dlnh k3r phtic v mic tiêu quãn I
trên 1ja bàn thành ph Ba Nng
(Ban hành kern theo Quylt djnh s //°/2019/QD-UBND
ngàyhdtháng S nám 2019 cza
ban nhán dan thànhphó'Dà Ná'ng)
v

Chiro'ng I
QUY DINH CHTJNG
Biu 1. Phim vi diu chinh và di trnng áp diing
1.Quy djnh nay quy djnh ch d báo cáo djnh k' phiic vy. mic tiêu quãn
l trén dja bàn thành ph Dà Nng nh&m phiic vii yêu cu quàn l, diu hành eüa
Uy ban nhãn dan thành ph Ba Nng.
2. Vic báo cáo dt xu,t, báo cáo chuyên d và các báo cáo khác không
thirc hin theo quy djnh nay, ma dixçc thrc hin theo yêu c&u, lãnh do, chi dao
ciia ca quan, ngu&i có thm quyên.
3. E)i tuçing áp diing là các si, ban, ngành; Uy ban nhãn dan cáo qun,
huyn, phung, xâ trên dja bàn thành ph; các th chirc, cá nhân có lien quan (sau
day gçi chung là các co quan, din vj) và cáo co quan Trung ixong dóng trên dja
bàn thànhphô.
.A

A

.

F

F

Dieu 2. Nguyen tac bao cao
1.Bâo dam cung cp thông tin kjp thôi, chfnh xác, dy dü phic viii hiu
qua cho ho?.t dng quãn l, chi do, diu hành cüa (Jy ban nhân dan thành ph&
2. Ni dung ch d báo cáo phãi phü hçip vói quy djnh tai cáo vn bàn do
ca quan hành chInh nhà ni.róc, ngi.rñ Co thm quyn ban hành.
3. Ch d báo cáo dixçc ban hành phâi thirc sr cn thit nhm phic vi
miic tiêu quàn 1, chi dao, diu hãnh cüa co quan hânh chInh nhà nu&c, ngixôi có
thm quyn; phü hqp v thm quyn ban hành và d& ti.rqng yêu cu báo cáo.
4. Cáo s lieu yêu cu báo cáo phâi dng b, thng nh.t v khái nim,
phxcrng pháp tInh và dan vj tInE d bão dam thun lcii cho vic t&ig hqp, chia
thông tin báo cáo.
se

5. Dy m?nh irng dçing cong ngh thông tin trong thc hin ch d báo
cáo, chuyn dn tir báo cáo b&ng vn bàn giy sang báo cáo din tCr. T.ng clx&ng
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k$' 1ut, k cl.ring trong thrc hin ch d báo cáo vâ cong tác phéd hçip, chia sé
thông tin báo cáo.
Chtro'ngll
THAM QUYEN BAN HANTI VA

Eu CAU cuE DQ BAO CÁO

Diu 3. Thm quyn ban hành ch d báo cáo
Thm quyn ban hãnh ch d báo cáo cüa các ca quan hành chmnh duçrc
thirc hin theo quy dnh ti Diu 6 Ngh djnh s 09/201 9/ND-CP ngày 24 tháng
01 näm 2019 cüa Chmnhphü quy djnh v ch d báo cáo cüa co quan hành chInh
nhà nucrc.
Diu 4. Phiro'ng thü'c gfri, nhn báo cáo
Ph.rcing thüc gCri, nhn báo cáo thirc hin theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 8
Nghj djnh s 09/2019/ND-CP ngày 24 tháng 01 nm 2019 cüa Chinh phü quy
djnh v ch c1 báo cáo cüa ca quan hành chInh nhà nizâc.
Diu 5. Thcri gian ch& s 1iu báo cáo
1. D& vth báo cáo tInh hlnh thc hin nhim v1i ciia các s&, ban, ngành,
Üy ban nhãn dan qi4n, huyn; phu&ng, x djnh k' hang tháng, h.ng qu; Báo
cáo djnh k' 6 tháng và báo cáo djnh k' hng 11am thirc hin theo quy djnh khoãn
1, khoán 2, khoãn 3 và khoãn 4 Diu 12 Nghj djnh s 09/2 019/ND-CP ngày 24
tháng 01 nm 2019 cüa ChInh phü quy djnh v ch d báo cáo eña cci quan hành
chInh nhà nithc.
2. EMi v&i Báo cáo 9 tháng: Thxi gian ch& s 1iu báo cáo 9 tháng duçic
tInh tr ngày 15 tháng 12 näm trLrâc k' báo cáo den ngày 14 tháng 9 cüa k' báo
cáo.
3. D& v&i báo, cáo dánh giá xp 1oi cong tác Van thi.r — Liru trC hng
nm thI thai gian chôt so 1iu báo cáo dugc tinh tr ngày 01 thong 01 den hêt
ngày 31 tháng 12 cüak' báo cáo nàm.
Diu 6. Thôi hin gfri báo cáo
1. Báo cáo tháng: Các ca quan, dun vj giri chm nht vào ngây 18 h.ng
tháng; cáo Ca quan, dun vi tong hcip, theo dôi, báo cáo Uy ban nhân dan thành
phô chm nhât vào ngày 22 hang tháng.
2. Báo cáo qu: Các cu quan, dun vj gi:ri chm nhât vào ngày 18 cüa tháng
cuôi qu; các cu quan, dun vj thrqc giao tong hqp, theo dôi, báo cáo Uy ban
nhân dan thành phô chm nhât vào ngày 22 hang qu.
3.Báocáo6tháng:
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- Báo cáo 6 tháng du n.m: Các ca quan, ctcin v gCri chm nh.t vao ngày
18 tháng 6; các co quan, dan vj dirçrc giao tong hcp, theo di, báo cáo Uy ban
nhân dan thnh phô chm nhât vào ngày 22 tháng 6;
- Báo cáo 6 tháng cu6i n.m: Các ca quan, don vj gi:ri chm nh.t vào ngày
18 tháng 12; các ca quan don v dtrcic giao tong hcip, theo dôi, báo cáo Uy ban
nhân dan thành phô chm nht vào ngày 22 thong 12.
4. Báo cáo 9 tháng: Các Ca quan, don vj gài chm nh.t vâo ngày 18 tháng
9; các Ca quan don vj duçic giao tOng hçip, theo dôi, báo cáo Uy ban nhãn dan
thành phô chm nhât vào ngày 22 thong 9.
5. Báo cáo nàm: Các ca quan, don vj giri chm nh.t vào ngày 18 tháng 12
h&ng nàm; Các co quan dan vj drçic giao tong hçip, theo dôi, báo cáo Uy ban
nhan dan thành phô chrn nhât vào ngày 22 tháng 12.
6. Báo cáo dánh giá x4
cong tác VAn thu — Lru trCt h.ng nAm: cac
ca quan, dan vj gri chm nhât vào ngày 15 tháng 01 cia nAm tiêp theo; các co
quan, dan vj &rcic giao tong hcip, báo cáo UBND thành phô sau ldii hoàn thành
vic kiêm tra, dánh giá kêt qua thrc Iiin.
loai

7. Trtthnghqp thii hn báo cáo djnh kS' tràng vào ngày nghi hang tun
ho.c ngày nghi lê theo quy djnh cüa pháp 1ut thI thi hn nh.n báo cáo djnh k'
dugc tinh vào ngày
vic lien kê tiêp theo ngày nghi do.
lam

•

A

A

•

A

'

thea 7. Che d9 xii' ly thong tin, bao cao
1. Di vâi báo cáo tmnh hinh thc hin nhim vij lien quan v kinh t-xã
hi cüa các s?i, ngành và UBND qun, huyn: Giao Sâ Ké hoach và Dâu tu chü
trI phôi hçip vói Van phOng Doàn dai biêu Quoc hi, Hi dông nhân dan và Uy
ban rthân dan thành phô giüp U' ban nhan dan thành phô tong hqp thành báo
cáo chung.
2. Các chê d báo cáo djnh khác: Các co quan, don vj nào chü trI thI co
quan, dan vj do phái thrc hin nhim vii tong hçip, báo cáo chung theo thii h?n
quy djnh tai Diêu 6 cüa Quy djnh nay dê trInh UBND thành phô.
k'

Diu 8. Danh mic báo cáo, các biu mu báo cáo
Danh mvc báo cáo djnh
biu mu báo cáo di.rçic quy djnh t.i Phii 1ic 1
vâ Phii 1iic 2 ban hành
theo Quyêt djnh nay.
ks',

kern

ChLr(nlg ifi
UNG D1)NG CONG NGH THÔNG TIN TRONG TITLJ'C H1JN
CHE DQ BAO CÁO
Plea 9. u ng diing cong nghç thong tin trong thiic hzçn cheA d9 bao cao
A

A

A

•

• A

A

1. Các co quan, don vj có trách nhim irng ding cong ngh thông tin
trong vic th1rc hin chê d báo cáo, tao diéu kin thun lçii cho vic tong hçip,
chia sé thông tin báo cáo và tit kim th&i gian, chi phi trong qua trhih thirc hin
báo cáo.
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2. Giá trj pháp 1 cüa báo cáo din tCr và vic sir ding chü k s, xây dng
các biêu mu din tCr thirc hin theo quy dnh ti các van ban pháp 1ut hin hành
ye 1mg diing cong ngh thông tin trong ho?t dng cüa co quan nhà nuóc.
Diu 10. Yen cu v chfrc nãng ccr ban cüa H thng thông tin báo cáo
H tMng thông tin báo cáo thành ph ducrc xây dimng trên ca sô ch d
báo cáo do dja phixang ban hành, trong do phâi bâo dam chIme nàng h tr to
1p chi tiêu, báo cáo theo biôu mu trên h thông; báo dam khá nàng phán bô chi
tiêu, biêu mâu báo cáo tr Uy ban nhân dan thành phô xuOng các co quan, dan v
trrc thuQc, các to chIme, Ca nhn có lien quan; tong hgp so
báo cáo; cho phép
các ca quan, to chIme, Ca nhân sIr diing dé cp nh.t, chia sé so
báo cáo thea
quy djnh vâ phçic V11 báo cáo cho car quan cO thm quyên.
A
Then 11. Hi tang
ky thuit, cong nghç
lieu

lieu

-

A A

A

H t.ng k5 thut k& ni H th6ng thông tin báo cáo cp thành ph phái
dtrgc duy tn On djnh, báo dam an toàn, an ninh thông tin, phiic vii sir chi dao,
diêu hãnli cña Uy ban nhãn dan thánh phô, ChIm tjch Uy ban nhân dan thânh ph6;
bâo dam kêt noi, chia sé dCt 1iu v&i H thông thông tin báo cáo cüa ChInh phü.
A

A

A

A

Then 12. Xay dirng, vn hanh Hç thong thong tin bao cao thanh pho
H thng thông tin baa cáo cIma thành pM xây dimng theo K hoch duçc
ThIm ttróng ChInh phü phé duyt; htr&ng dn cüa B Thông tin và Truyn thông
và Van phOng ChInh phlt.
S

Chiro'ng IV
QUYEN, TRACH NHIM CUA CAC CO QUAN, DON V4, TO
cA NHAN TRONG THC 111W CHE DQ BAO CÁOCH1rC VA
Diu 13. Quyn cüa các ccr quan, don v trong vic khai thác, sir dyng
dir 1iu trên H tMng thông tin báo cáo quc gia
1. Các car quan, darn vj dixqc quyn khai thác car sx di
v thông tin
báo cáo trén H thông thông tin báo cáo quOc gia theo phãn cap quãn l.
2. Các car quan, darn vj tham gia thu thp, xIr 1, c nhat thông tin báo
cáo duçic truy cp và khai thác car sâ dii lieu theo phãn quyên; dixçc quyên trIch
xuât dC 1iu do mInh tn1ic tiêp cp nh.t dé to chIme thành bQ d lieu riêng phiic
vii yéu câu quán l, clii dao diêu hành cIma mmnh.
Diu 14, Trách n.him cong khai, chia së thông tin báo cáo
lieu

1. Các car quan, darn vj cO trách nhirn thirc hin cung cap, chia sé và cong
khai thông tin báo cáo theo quy djnli tai Diêu 9, Diêu 17 Lut Tiêp cn thông tin
2016.
2. Du mi quãn l, liru tr, chia sê thông tin baa cáo nhu sau:
Giao Sâ Thông tin và Truyn thông chIm tn pMi hcip các car quan, darn vi
có lien quan giImp Uy ban nhãn dan thành phô quãn 1, km tr, chia sé cac thông
tin báo cáo do các car quan, darn vj cUa thành phô ban hàrih.
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Diu 15. Trách nhim ella các c0 quan, thin v, cong chfrc và cá nhân,
t chll'c có lien quan trong vic thc hin ch d báo cáo
1. Thirc hin nghiêm tüc, d.y dü, diing quy trInh, thii hn cüa các ch d
báo cáo.
2. Các thông tin, s 1iu báo cáo phãi báo dam tInh chInh xác, khách
quan, trung thrc, phãn ánh ding thirc tê.
3. PMi hçTp vi các cu quan, don vj, t chüc, cá nhán có lien quan trong
viêc chia se, cung cap thông tin, so lieu báo cao khi duac yêu cau và chiu trách
nhiçm ye tinh chinh xac cua cac thong tin, so hçu bao cao do mrnh cung cap.
4. Ngithi k3 báo cáo phái dung thm quyn, phü hçip vâi t&ng loai báo
cáo và chirc nng, nhim vi ella ca quari, dan vj và to chüc, cá nhân baa cáo.
5. Bô trI can b, cong chllc, viên chüc có nàng lc, chuyên mon phll hqp
dé thc hin cong tác báo cáo.
6. Các ea quan, dan vj, cong ch'L'rc và cá nhân, t chüc có lien quan có
hành vi vi ph.m quy djnh t.i Quy djnh nay, tlly theo tInh chat và mllc d sê b
xi'r 1 theo quy djnh dlla pháp luat hin hành.
Chtro'ngV
TO Cff15'C T1IC HIN
Dieu 16. Kinh phi thrc hiçn
1.Kinh phi thirc hin ch d báo cáo ella các cci quan, don vj ducic b6 trI
trong kinh phI chi thi.r&ng xuyên theo quy djnh dlla pháp 1u.t ye ngân sách nhà
flthf C.

2. Kinh phI thrc hin ch d báo cáo dlla th chi'rc, eá nhãn do th chllc, cá
nhân do tr dam bâo.
3. Kinh phi d.0 tu cci s& h. tAng cong ngh thông tin, H thng thông tin
báo cáo ella cáe co quan, dcin vj thirc hin theo quy djnh ella pháp 1ut ye dâu tir
công, däu thâu, cong ngh thông tin và pháp lu.t khác có lien quan.
Diu 17. Trách nhim thi hành
1. Trách nhim ella các ccr quan, don vj:
a) Các ca quan, don vj, các Ca nhãn, t chllc Co lien quan thirc hin
nghiêm. the chê d báo cáo djnh k' theo Quy djnh nay; chll tn, phôi hqp v&i Vn
phOng Doàn dai biêu Quôc hi, Hci dông nhn dan và Uy ban nhan dan thành
pM thu&ng xuyên to ch(rc rà soát chê d báo cáo dé scra dôi, bô sung cho phll
hçrp vói yeu câu quãn l nhà nithc, dáp rng các nguyen tc và yêu câu ella Quyêt
dinh nay.
b) PhAn noi nhn ella vn bàn quy phmpháp lu.t có quy dnh v ch d
báo cáo djnh k' theo quy djnh t?i Ng djnh so 09/2019/ND-CP ngày 24 tháng
01 nm 2019 ella ChInh phll quy djnh ye ché d báo cáo ella ca quan hành chInh
flEa rnthc, ngoái các don vj CO lien quan thI các ca quan, don vi phãi gui Van
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phông Doàn di biu Quc hi, Hi dng nhãn dan và Uy ban nhân dan thânh
phé dé theo dôi, rà soát.
2. Trách nhim cüa Van phông Doãn di biu Que hi, Hi dng nhãn
dãnvàUybannhândthithanhphô:
A

F

A

a) Theo doi tmh hrnh che dç bao cao thrc hiçn nhim vi cua cac nganh,
dja phixo'ng theo Quy djnh nay.
A

P

b) Theo dôi, don dc, kim tra các ca quan, dan vj thchin Quy djnh
nay; phôi hqp v&i các ca quan lien quan thuông xuyen rà soát ché di báo cáo de
sira dM, bô sung cho phü hçip vfii yêu câu quail i nhà nuc, dáp 1rng các nguyen
t.c và yêu c.0 ti Quy djnh nay. Cht'i tn, phôi hcip vri ca quan có lien quan tharn
mixu Uy ban nhân dan thành phô cong bô danh miic báo cáo djnh k' t.i Quyêt
djnh nay hoc &rcic cp nht, cong bô thii&ng xuyên khi có si thay dôi trên
Cng Thông tin din tCr thành phô theo quy djnh.
3. Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, pMi hcip vói cor quan Co lien
quan tham mmi Uy ban nhãn dan thành phô to chüc xây drng, quãn l vá 4n
hành các h thông thông tin báo cáo theo huO'ng dan cUa V phOng ChInh phü
vâ B Thông tin và Truyên thOng. Huóng dan, to chüc tp huãn cho cac dOi
tixcing thirc hin báo cáo; vn hành xác djnhcâp d bâo dam an toàn thông tin vâ
thc hin phi.rang an báo dam an toãn h thông thông tin theo cap d dôi vâi cac
hç thong thong tm bao cao thu9c tham quyen cua Uy ban nhan dan thanh pho
theo quy djnh cüa pháp lut. Thiêt 1p các h thông
sat, phOng, chông thn
cOng, chông that thoát dCt
phOng, chông vi rut dê báo dam an toãn, an ninh
cho h thông.
A

A

A

P

A

A

A

P.

giam

lieu,

4. Giao S K hoach và Du tu tham mini Uy ban nhân dan thành pM
djnh k' báo cáo ChInh phü, Thu tuâng ChInh phii tInh hinh, kêt qua thirc hin
nhim vii kinh tê-xã hQi cüa thãnh phô, tth tru&ng hqp CO quy djnh khác.
5. Trong qua trInh thc hin n&t có khó khan, vll&ng mc phát sinh,
Ca quan, dan vj và to chrc, Ca nhãn kjp thrì phãn ánh ye Van phông Doãn di
biêu Quôc hi, HQi dông than dan và Uy ban nhãn dan thành pM d tng h9'p,
báo cáo Uy ban nhan dan thành phô sira dôi, bô sung cho phü hçip.I.

Hu5rnh Dfrc Tho'

1

Phçi lye 1
DANI-1 MUC CHE DO BAO CÁO
D!NH K PHUC VIJ MUC TIEU QUAN L'
THLXC HIEN TREN DIA BAN THANH PHO BA NANG
(Ban hành kern theo Quyt djnh sá: 4'O /2019/QD-UBND ngày /1 tháng 8 nãrn 2019
cza Uy ban nhán dan thành pM Dà Na'ng,)
STT

Ten bão
cáo

Báo
tInh hInh
trt tij, an
toàn giao
thông trén
dja
bàn
thành ph
FM Nng

Ni dung yêu
câu báo cáo

DM ttrçrng Corquan
thtrc hiên
báo cáo

nhân báo
cáo

- Báo cáo tInh - Các cci
hInh tai nin giao quan
thông;
thành vien
An
- Báo cáo cong Ban
toàn
giao
tác tham muu, chi
thông
dao;
thành ph
- Báo cáo cOng
- Ban An
tác tuyên truyn;
toàn giao
- Báo cáo tmnh thông các
hInh trt tr, an qun
toàn giao thông;
huyn
- D xut, kin
nghj.

- Uy ban
An toàn
giao
thông
quoc gia;
- This&ng
trc
Thành üy
EM Nãng;
- lhwYflg
trtrc Hôi
dng
nhán dan
thành ph6
Dà Nng;
- UBND
thành phó

Ph lrong Tho'i gian ch 6 t s
th ic
lieu báo cáo
girl,
nhâu
báo cáo
Van bàn - Báo cáo tháng:
gláy
TInh tr ngày 15
tháng tru&c den
ngày 14 cüa tháng
thutc kS' báo cáo;

ThOri hn gfri
báo cáo

Ky báo
cáo/Tn
sut thu'c
hiên báo
cáo
- Báo cáo tháng: -01 tháng/
Gcri chm nht 01 Ian;
vào ngày 18 hang
thang; cac cci -01 qu/01
quan, dcm vi tOng Ian
hcip, theo döi, báo - 06 tháng/
cáo Uy ban nhân 01 Ian;
dan thành phô -01
châm nhât vao nàm/OI lAn
ngày 22 hang
tháng.;

- Báo cáo qu)2:
Tmnh tir ngày 15
cüa tháng truóc kS'
báo cáo dn ngày
14 cüa tháng cuôi
qu thuOc kS' báo
cáo;
- Báo cáo qu)2:
Gtri
châm nhât
- Báo cáo 06 tháng
vào
ngày
18 cüa
dAu nãm TInh t&
ngày 15/1 2 nàm tháng cuôi qu;
tri6c kS' báo cáo các ca quan, don
dn ngày 14 tháng vi dixçic giao tOng
hçp, theo dOi, báo

Mu d
CLrong bao
cáo/Biêu
mau so Iiçu
báo cáo
- Mau LI
mâu 1.2
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Dôi tu'qng
thuc hiên
bäo cáo

Co quan
nhân báo
cáo

Dà Nng.

Ph u'o'n g
th (rc
g ü'i,
nhãn
báo cáo

Thãi gian chôt so
lieu báo cáo

6 ci:ia k báo cáo;

Th&i hn gui
báo cáo

cáo Uy ban nhân
dan
thành phô
- Báo cáo nãm:
chãm
nhát vão
TInh tr ngãy 15
ngày
22
hang
tháng 12 näm
trtrâc kS' báo cáo qu)2;
den ngày 14 tháng
- Báo cáo 6
12 ci'ia k5' báo cáo; tháng dáu nãrn
gCri chm nhãt
vào ngày 18
tháng 6; các co
quan, doii vi dtrçc
giao tng hçp,
theo dOi, báo cáo
Uy ban nhân dan
thành phô chm
nhát vào ngày 22
tháng 6;
- Báo cáo närn:
Gri chám nhát
vão ngày 18
tháng 12 hang
nãm; các Ca quan,
dan vj duoc giao
tong h9p, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhán dan
thánh phô chm
nhát vao ngày 22

K3' báo
cáo/T n
suât thuc
hiên báo
cáo

Mãu dê
cu'ong báo
cáo/Biêu
mau so lieu
báo cáo
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NÔI dung yêu
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cau bao cao

Di tu'qng
thrc hiçn
báo cáo

Co'quan
uhan bao
cáo

Phuong
thirc

Thcri gian chôt s
lieu báo cáo

ThOl han gui
báo cáo

K3' bão
cáo/TAn
suat thuc
hen báo
cáo

MAud
euong báo
cáo/Biêu
mãu so lieu
báo cáo

GCri châm nht 01 lAn/nãrn
vào ngày 18
tháng 12 hang
nãm; các ccr quan,
dan vi duc giao
tong hçp, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhán dan
thành phô chãm
nhãt vào ngày 22
tháng 12.
G&i châm nhAt 01 lAn/nãm
vào ngày 18
tháng 12 hang
nãm; các ca quan,
dan vj duoc giao
tong hop, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhàn dan
thành phô chm
nhât vâo ngãy 22
tháng 12.

- MAu 11.1:
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circmg (mAu
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sO lieu báo
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gui,

n han
báo cáo
tháng 12.
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Báo
cáo Tmnh hInh thtrc
cong
tác hin cong tác dãu
dâu tháu thâu qua mang
qua m?ng
theo djnh k5' hAng
näm

Báo
cáo
tInh hinh
va kêt qua
hot dng
cCza cac co
sr
thic
hiën xã hôi
hóa
trên
dja
bàn
thành phô

1. Tinh hInh to
chirc liia chon nhà
dáu tir cac dr an
thuôc danh rnic
kêu gi khuyên
khIch dàu tu theo
hInh thirc xã hôi
hóa do IJBND
thành phô ban
hành.
2. Tlnh hinh vã
kêt qua hot dng
cüa Các ccr sà
thuc hiên xã hôi

Các chi'i
dãu
tis,
don
vj
quán I dir
an

Sâ
K
Van bàn
hoach va giây,
Dáu tir
hoc
duâng
lien
thông
van bàn
diên t1r
(kern
fi Ic
mêm)
Các
s, Sà
Kê Van bàn
ban,
hoach và giây,
ngành;
Dáu tir
hoic
UBND
lien
quãn,
thông
huyên;
van bàn
Cuc thuê
diên ttr
TP
(kern
file
mêm)

TInh tir ngày 15
tháng 12 näm
triróc k5' báo cáo
den ngày 14 tháng
12 cia kS' báo cáo;

TInh tCr ngày 15
tháng 12 näm
trt.ràc k5' báo cáo
den ngày 14 tháng
12 cüa kS' báo cáo;
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dinh
ye
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quyêt dinh
cl?L:i trtrcrng
dâti tir dôi
vó•i du an

Ni dung yêu
cãu bäo cáo

hóa thuOc danh
muc kêu goi
khuyên khIch dâu
tir theo hInh th(rc
x hôi hóa do
UBND thành phô
ban hành dä dircic
cap phép hott
dng.
Báo cáo kêt qua
thtrc hiën cOng
khai các dir an
(thuc chüc näng
tham muu cOa
S) theo Quy
djnh ye cOng khai
mit so ni dung &
buàc quyêt djnh
chO tr1nmg dâu tir
di vó'i dir an
nhóm A, nhóm B,
nhóm C tr9flg
diem s& dçing von
dáu tir cong và
các dr an nhy
cam ánh hirong
den dri song dan
sinh khong sü

DOi tuYflg
thu'c hiên
bão cáo

Co quan
nhn báo
cáo

Các
sâ, S& Kê
ban,
hoach và
ngành;
Du tir
UBND
qun,
huyn;
Các chO
dAu
tu-,
don
v
quàn l dir
an

ThOl gian chôt s
lieu báo cáo

Van bàn Tmnh tr ngày 15
giây,
tháng 12 näm
hoàc
trir&c k' báo cáo
lien
den ngày 14 tháng
thông
12 cüa k3' báo cáo;
van bàn
diên tr
(kern
file
mém)

rhOl hn gui
báo cáo

Gui chãm nht
vào ngày 18
tháng 12 hang
nãm; các cci quan,
don vi duo-c giao
tOng hçip, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhãn dan
thãnh phô chm
nhât vào ngáy 22
tháng 12.

K)' báo
cáo/Tri
sut thu'c
hiCn báo
cáo

01 lán/nãrn

Mu dê
cuong báo
cáo/B iêu
mu sO lieu
báo cáo

- Mãu 11.3
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nhóm A,
nhOm B,
nhOm C
tr9ng diem
sir
diing
von dâu tu
Cong
Va
các dr an
nhay cam
ánh htiOng
den
dôi
sOng dan
sinhkhong
sü•
1ing
v6n dâu tir
cong do
nhà dâu tuthtrc hiên
trêri
dia
bàn thành
phô
Dà
Nng
Báo cáo
tInh hInh
xr
Vuóng
nic, kin
ngh
cüa

NOi dung yêu
cãu báo cáo

DOi tLrçYng
thuc hiên
bao cáo

Co quan
nhãn báo
cáo

dyng von du tir
cong do nhà dâu
tir thu-c hiên trên
dja bàn thành phô
Dà Nang

1.TInh hInh xt:r15'
kien nghj cia
doanh nghiêp vá
nhà dáu Us.
2. TInh hlnh triën

Các
s&,
ngành;
UBND
qun,
h uyên;
Ban Xüc

Sà K
hoach va
Dãu tir

Phtrong
th üc
gü'i,
n han
báo cáo

Van bàn
giày,
hoäc
I iên
thông
van bàn

Thai gian chôt so
lieu báo cáo

- Báo cáo 06 tháng
dáu nAm TInh tr
ngày 15 tháng 12
nãm trw5c k' báo
cáo den ngày 14
tháng 6 cia k' báo

Thoi han gui
báo cáo

K)' báo
cáo/Tn
suát thtrc
hiCn báo
cáo

- 3áo cáo 6 tháng Dinh kS' 06
dâu nan gCri tháng/ 01
châm nhát vào Ian
ngày 18 tháng 6;
các c quan, dcm
vi diroc giao tôn

Mud
cu'ong báo
cáo/I iêu
mãu sO lieu
báo cáo
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Di tu'çrng
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tin và H
tr dAu tu;
Cong an
thành ph&
Cic thuê
thãnh ph
Cuc Hal
quan
thành phd;
hang Nha
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Nam
Chi nhánh
Dà Nng;
Báo hiêrn
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hôi
thành ph
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Báo cáo
tinh hmnh
kinh th xã
hi
thành ph
Dà Nng

Báo cáo tlnh hmnh
phát triên kinh tê
- xã hOi thành ph
Dâ Nng, phuong
htnrng nhiêm
vá dir toán ngân
sách nhâ ntrc
hang näm

Ccr quan
nhn báo
cáo

Phu'ong
thfrc
gui,
nhãn
bão cáo
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file
mêm)

Thri gian chôt s
1iu báo cáo

cáo;

Thoi hn gui
bão cáo

K' báo
cáo/Tan
sut thtrc
hiên báo
cáo

Mu d
cu0ng báo
cáo/Biu
mu so lieu
báo cáo

- 01 tháng/
01 ln

- Mu 11.5:
+ Báo cáo
tháng: mu
u.S.a
+ Báo cáo 03
tháng,
06
tháng,
09
thang: mAu
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+ Báo cáo

hçp, theo dOi, báo
cáo Uy ban nhãri
dan thành phO
chm nht vao
ngây 22 tháng 6;

- Báo cáo dinh ks'
6 tháng cui nãrn:
TInh tir ngáy 15
tháng 6 den ngày
14 tháng 12 cüa k - Báo cáo 6 tháng
báo cáo;
cuôi nãm gri
chãm nht vào
ngày 18 tháng 12;
các co quan, don
vi dLrGc giao tong
hçip, theo dOi, báo
cáo Uy ban nhân
dan thành phô
châm nht vào
ngày22tháng 12;

Các
S&,
Sâ
K Van bàn - Báo cáo tháng:
ban,
tInh tt ngày 15
hoach a giây,
ngành;
hoc
tháng tnràc dn
UBND
lien
ngày 14 cCia thang
cac quan,
thông
thuôc kS' báo cáo;
huyn va
van bàn
các don vi
diên tcr - Báo cáo 03
tháng: tInh ttr ngày
lien quan
(kern
15 thang 12 cüa
file
näm tnràc kS' báo

- Báo cáo tháng:
GCri chm nht
vào ngày 1 8 hang
tháng; các co
quan, don vj tng
h9p, theo dOi, báo
cáo Uy ban nhân
dan thãnh ph
châm nht VO
ngãy 22 hAng

- 03 tháng/
01 Ian
- 06 tháng/
01 lAn
-09 tháng/
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Di tu'çlng
thy'c hin
báo cáo

Co' quan
nhn báo
cáo

Phu'o'ng
thuc
giri,
nhãn
báo cáo
mém)

Tho'i gian ch6t s
Iiu báo cáo

Tho'i hn gui
báo cáo

KS' báo
cáo/Tan
suât thu'c
hen báo
cáo
01 In

cáo den ngày 14 tháng.;
tháng 03 cCia k5'
- Báo cáo 03 -Olnãm/
báocáo;
tháng: gri châm 01 Ian
-Báo cáo 06 tháng nhãt vâo ngày 18
dâu näm: TInh tir tháng 3; các cu
ngãy 15 tháng 12 quan, dun vi thrc
nãm truâc k5i bao giao tong hup,
cáo den ngày 14 theo dOi, báo cáo
tháng 6 cia kS' báo Uy ban nhãn dan
cáo;
thành phô chm
nhát vâo ngày 22
- Báo CO 09 tháng3
tháng: tInh tr ngày
iS tháng 12 näin - Báo cáo 6 tháng
trisàc kS' báo cáo dâu
nãrn
gri
den ngày 14 thang chm nhât vào
9cakS' báo cáo;
ngày 18 thang 6;
các cci quan, don
-. Bao cao nam: vi disiyc giao tng
tinh tu ngay 15
hçxp, theo dOi, báo
tháng
12
nãm cáo Uy ban nhán
truóc k5' báo cáo dan
thành ph
den ngãy 14 tháng chám nht
vão
12 cüa k5' báo cáo;
ngãy 22 tháng 6;
- Báo cáo 09
tháng gCri châm
nhât vào ngày 18

Mu d
cu'crng báo
cáo/Biêu
man so lieu
báo cáo
nAm:
mu
1I.5.c
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Nôi dung yêu
cu bão cáo

Di tu'o'ng
thirc hin
báo cáo

Co' quan

nhn báo
cáo

Phiro'ng
thU'c
gUI,
nhn
báo cáo

Thoi gian chôt s
lieu báo cáo

ThOi hn gUI
báo cáo

KS' báo
cáo/Tn
sut thiyc
hiên báo
cáo

Mu d
cu'o'ng báo
cáo/Biu
mu s6 lieu
báo cáo

tháng 09; các co'
quan, dcm vi duac
giao tang hap,
theo dOi, báo cáo
CJy ban nhãn dan
thành ph chm
nht vâo ngày 22
tháng 09;
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Báo
cáo Báo cáo tInh hInh
ngh
phát trin lang
truyan
ngh, lang nghê
thông,
truyên
thông,
lang ngh
ngành ngh nông
truyên
thôn trên da bàn
thông trên
dia
bàn

- Báo cáo nãm:
Giri chãm nht
vào
ngày
18
tháng 12 hang
nãm; các cci quan,
dan vi dirçc giao
tang hap, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhân dan
thành ph chm
nht vào ngày 22
tháng 12.
UBND
cac
huyen, các
So: Nông
nghiëp và
phát trin
nông thôn,
Cong

S
Báo cáo
Nông
bang
nghiêp vá van bàn
phát trin (file
nông
PDF vã
thôn tng file
hap, báo mm)
cáo

- l3áo cáo 06 tháng
dau näm: tInh tir
ngày 15 tháng 12
nám t1tirc k5' báo
cáo den ngày 14
tháng 6 cUa kS' báo
cáo;

- Báo cáo 6 tháng )jnh k5' 06 - Mu Ill,]
+ Mau d
da
näm
gUi tláng/01
Ian
cu'oiig
báo
châm nhAt
cáo
(mu
ngày i 8 tháng 6;
lIl.l.a)
các co' quan, dan
+ Biêu mau
vi dt.rac giao tng
s
lieu báo
hop, theo döi, báo
cáo (111.1 .b)
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thành ph
DàNáng
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Báo cáo v
két
qua
thuc hiên
cam mOc
chi
gii
phim
vi
vIng phy

Kt qua thijc hiên
cm mc chi giói
phm vi yang phy
cn cong trInh
thüy Içi và cong
trinh dê, kè duoc
giao quãn 19

D6i tu'qng
thu'c hiên
báo cáo

Co quan
nhn báo
cáo

Thuong,
Khoa hoc
Va
Cong
ngh, Tài
nguyen và
Môi
trLr&ng,
Vãr
hóa
Va
The
thao, Du
lich. Lao
dtngThuong
binh
vá
Xã
hôi
báo
cáo
gtri
SO'
Nông
nghip ya
phát triên
nôngthon
Các don
vi,
ch(rc, cá
nIân true
lJêp
lam
nhiêm vu
quán 19 và

UBND
thành
ph, Bô
Nông
nghip Va
phát triên
nOng
thôn, Cuc
Kinh te
hçp tác
Va phát
triên
nOng
thOn

- Báo cáo dinh k9 cáo UBND thánh
6 tháng cuOi näm: phO chm nhât
TInh tr ngày 15 vào ngãy 22
tháng 6 den ngày tháng 6;
I4thang 12cCiak9
- Báo cáo 6 tháng
báo cáo;
cuôi närn gri
chãm nhãt vâo
ngày 18 tháng 12;
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v durac giao tong
hçrp, theo dOi, báo
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phô châm nhât
vào ngày 22
tháng 12;

Si Nông Van bàn
nghiep ya giáy,
phát triên Van bàn
nông
diên tir
thôn tong
h9p, báo
cáo

TInh tr ngày 15 Gri chãm nhãt - 01 nàm/
tháng
12
nãm vào ngày 18 01 Ian
trirâc k9 báo cáo tháng 12 hang
den ngày 14 tháng näm; các ca quan,
12 ca k5' báo cáo
dan vi durac giao
tng hop, theo
dOl, báo cáo Uy

Phuong
thil'c
gill,
nhn
báo cáo

Thoi gian chôt so
lieu báo cáo

Thol hn gill
báo cáo

K)' báo
cáo/Tn
sut thtrc
hiên báo
cáo

Mu dê
cu'ong báo
cáo/Biêu
mâu so lieu
báo cáo
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trInh thày
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trInh
dé,
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Báo cáo
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thtrc hiên
chircrng
trInh cong
tác
näm
trong linh
virc nông
nghip

Kt qua thirc hin
chtrang trInh cOng
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thôn

Di ttrqng
thuc hen
báo cáo

Co quan
nhân báo
cáo

khai thác
cong trInh
thOy lol và
dê, kè báo
cáo
Sâ
Nông
nghiêp ya
phát triên
nOng thôn
- Các dan
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trtsc
thuc Sà.
- Dôi vai
các nhiêm
vy
cia
Thành iy,
HDND
thành ph,
UBND
thành phé
giao cho
ngãnh chO
trl,
phôi
hcip
vâi
các don v
lien quan
thI S dê
ngh
cac

UBND
thành ph6
DàNng

Phwo'ng
thuc
gui,
nhân
báo cáo

ThOl gian chOt s
lieu báo cáo

Sà NOng Van ban - Báo cáo 06 tháng
nghip yã giãy,
dâu nãm: tInh tir
phát triën Van ban ngày 15 tháng 12
nông
dinti'r
nãm triràc k5i bé.o
thOn
cáo den ngày 14
tháng 6 cOa k' báo
* Di vOi
cáo;
ác nhiêm
- Báo cáo nãrn:
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cOa
tInh tr ngáy 15
Thành
thang 12 näm
trnâc kS' báo cáo
HDND
den ngây 14 tháng
thành
12 ctia kS' báo cáo;
ph6,
UBND
thánh ph
giao cho
ngành:
Sâ tOng

Th&i han gfri
báocáo

K' báo
cáo/Tan
suãt thtrc
hién báo
cáo

ban nhãn dan
thánh phô chm
nhât vào ngày 22
tháng 12.

- Bao cao 6 thang
dau
nam
gin
cham nhat vao
ngay 18 thang 6;
cac ca quan, dan
vi dirnc giao tOng
hçnp, theo dOi, báo
cáo Uy ban nhán
dan thành phô
châm nhât vào
ngày 22 tháng 6;
- Báo cáo nãrn:
GCni châm nhát
vao
ngày
18
tháng 12 hang
nam; các ca quan,
dan vi duac giao
tOng h9p, theo
dOi, báo cáo Uy
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thang/lan
-01
nam/
01 lan
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báo cáo
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11

Ten báo
cáo

Nôi dung yeu
cáu báo cáo

Báo
cáo Báo cáo tInh hinh
tinh hinh sir
dung
the
sir
dçng ABTC
the di Ii
ca doarih
nhâri dn
các
nén
kinh
tê
thành viên
Din dan
Kinh
tC
Chãu A —
Thai BInh
Dircmg
(the
ABTC)
Báo
cáo

Báo cáo s

krçing

Di tu'çrng
thtyc hiên
bão cáo

Co quan
nhn báo
cáo

don
vi ho'p báo
phOi hop cáo
báo
cáo UBND
(Phông
thánh phô
Kinh
té
các qun,
Phông
NNPTNT
huyên
Hôa
Vang...)
Doanh
nghiêp có
doanh
nhãn duc
cap
the
ABTC
báo
cáo
Sâ Ngoai
vu

Sà Ngoai
vu tong
hap, báo
cáo
UBND
thành phô

PhOng

Si

Lao

Phu'o'ng
thü'c
giri,
nhan
báo cáo

Th?ri gian cht s
lieu báo cáo

Thôi hn gUi
báo cáo

KS' báo
cáo/Tan
sut thtrc
hiên báo
cáo

ban nhãn dan
thành phô châm
nhãt váo ngày 22
tháng 12.

Gri qua
dithng
van thu

Thu

TInh tr ngây 15
tháng
12
näm
truràc kS' báo cáo
den ngày 14 tháng
l2cakS'báocao;

- Báo cáo 06 tháng

Mu d
cu'ong báo
cáo/B iêu
mâu so lieu
báo cáo

Gcri chãm nhát
vào
ngày
18
tháng 12 hang
nãm; các ca quan,
dan v duwc giao
tOng hop, theo
dOl, báo cáo Uy
ban
nhán
dan
thành phô châm
nhát vào ngày 22
tháng 12.

-01 nãm/
01 lan

- Mu IV

- Báo cáo 6 tháng

- 06 tháng/

- Mâu V.1

12
STT

Ten bao
cáo

NOI dung yêu
cu báo cáo

Di ttrçrng
thiyc hin
báo cáo

Co quan
nhn báo
cáo

Phtrong
thtrc
gü'i,
nhân

thirc hiên di flrclng dtrçrc LDTBXH
chInh sách giái quyêt (tang, các qun
trç
cap giàm).
huyên
thu&ng
xuyên, dot
xuât
dôi
vOl ngirOi
có
cOng
cach mang
mac benh
hiOm
ngheo Co
hoan canh
khó khän
trén
da
bàn thành
phô theo
Quy& d!nh
05/2015/Q
D-UBND
ngày
25/02/201

dng
Thrang
binh
vâ
Xã hi

truàng
don
v
k?, dóng
dâu, Gri
van bàn
giây
(kern
theo Q)
giai
quyet
chê dO
trcY cap
hang
tháng vã
QD thOi
hwing
chê dO
tru cap).

Thai gian chit s
lieu báo cáo

Thoi hn gü'i
báo cáo

du nãm: tInh ttr
ngày 15 tháng 12
näm trric kS' báo
cáo dn ngày 14
thang 6 cOa kS' báo
cáo;

du
nãm
güi
ch.m nhãt vào
ngày 18 tháng 6;
các ca quan, dan
vl duçic giao tng
hap, theo dOi, báo
cáo Uy ban nhãn
dan thàn
phô
chim nhat vao
ngày 22 tháng 6;
- Báo cáo nãm:
GUI chrn nhât
vao
ngay
18
tháng 12 hang
närn; các ca quan,
dan vj thrac giao
tOng hap, theo
dOi, báo cáo Uy
ban
nhãn
dan
thành phô chm
nht vào ngày 22
tháng 12.

01 ln
-01 nãm/
01 ln

- Báo cáo tháng:
Giri chim nhát
vào ngây 18 hang
tháng;
các
ca
quan, don vl tong

-0!
lán/tháng;

báo cáo

12

5
Báo
cáo
kOt
qua
thiic hin
chiro-ng
trInh
An

Tlnh hlnh trin
khai thyc hin
chuong trinh An
sinh xã hi. Các
kin
nghj,
d

Các
si,
nganh lien
quan
Chuung
trInh
An

S
Lao
dng
Thtrang
binh
và
Xä
hOl

Van bàn

- Báo cáo nãm
tInh tir ngày i
tháng
12
narn
trc k.' báo
den ngay 14 thang
12ctiakS'báocáo;

- Báo cáo thang:
Tinh tr ngày 15
tháng truàc d'n
ngày 14 cOa tháng
thuc k' báo cáo;

K' báo
cáo/Tan
suãt thuc
hiên báo
cáo

01
lan/quy;

Mu dê
cu'ang báo
cáo/Biêu
mu so lieu
báo cáo

- Mu V.2
+ Mau de
cuOflg
bao
cao theo hnh
vuc
(mau

13
,1 i

Ten bao
cáo

sinh xá hôi

dung yêu
cu báo cáo

IN

xuát, giái pháp
thijc hiên Chro'ng
trinh.
(Theo Quyêt dnh
sO
8868/QDUBND
ngây
23/1 2/2016
cOa
UBND TPDN và
COng van
so
11 73/ti BNDKGVX
ngày
21/02/2017
cOa
VP UBND TP)

DOi ttrçrng
thtrc hiên
bao cáo

Co quan
nhãn báo
cáo

sinh
xã
hi (Bâo
hiêm Xã
hôi.
Si
GD&DT,
Si XAy
thing, SO'
Y te, Sâ
Tái
nguyen và
MO I
tru'Oiig,
Sâ NOng
nghiêp &
PTNT, Sy
Van hóa
Va
The
thao, Sâ
Thông tin
và Truyên
thông) và
UBND
các qu.n,
huyên báo
cáo
S
Lao thng
Th u'clng
binh vá xã

tong hop,
báo cáo
UBND
thành ph

Phuong
thü'c
gii'i,
nhân
báo cáo

Thoi gian chôt so
lieu báo cáo

- Báo cáo qu,2:
TInh tr ngãy 15
càa tháng trithc kS'
báo cáo den ngáy
14 cia thãng cuOi
qu thw5c k5' báo
cáo;
- Báo cáo 06 tháng
dãu nãm TInh tir
ngày 15 tháng 12
nãm trirrc kS' báo
cáo den ngày 14
tháng 6 cüa k báo
cáo;

Thôi hin gü'i
báo cáo

K3' báo
cáo/Tan
suãt thu'c
hiên báo
cáo
hap, theo dOi, báo - 06 tháng/
cáo Uy ban nhân 01 lan;
dan thãnh phô
châm nhât yào - 09tháng/
ngày 22 hang 01 lan
tháng.;
-0lnãni/
- Báo cáo qu2: 01 lan.
G&i châm nhât
vào ngày 18 ci1ia
tháng cuôi qu';
các ca quan, don
vi duc giao tOng
hçip, theo dOi, báo
cáo Uy ban nhân
dan thânh phô
chãm nhât vào
ngãy 22 hang
qu;

- Báo cáo 09
tháng: tInh tir ngây
15 tháng 12 nArn
tnràc k' báo cáo
dn ngày 14 tháng - Báo cáo 6 thang
9 cüa k5' báo cáo;
dâu nãrn gtri
châm nhât vâo
- Báo cáo nãm:
ngày 18 thãng 6;
tmnh tir ngãy 15
các ca quan, dan
thang 12 nãm
v diroc giao tOng
tru6c k5' báo cáo
h?p, theo dOi, báo
den ngày 14 tháng cáo Uy ban nhãn
dan thành phô

Mâu d
ctrcrng lao
cáo/I iêu
mãu so lieu
báo cáo
V.2 .a)
+ Mu d
cuang báo
cáo
ciia
tJBND qun
huyên (mu
V.2.b)
+ Biu mâu
sO lieu báo
cáo
(mu
V.2.c)

14
STT

Ten báo
cáo

NOi dung yêu
câu bão cáo

Di ttrong
thu'c hiên
bão cáo

hôi

Co quan
nhãn báo
cáo

Phuo'ng
thá'c
gü'i,
nhãn
báo cáo

Tho'i gian chôt si
lieu báo cáo

Th&i hn gui
báo cáo

12 cüa k5' báo cáo;

châm nhãt vào
ngày 22 tháng 6;
- Báo cáo 09
tháng gri châm
nhát váo ngày 18
tháng 09; các co
quan, dcm vi &rac
giao tng hçip,
theo dOi, báo cáo
Uy ban nhán dAn
thAnh phô chm
nhât vào ngày 22
tháng 09;
- Báo cáo närn:
Gri chãm nhAt
vao ngAy 18
tháng 12 hang
nãm; các co quan,
thin vi dwc giao
tang hçp, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhAn dAn
thAnh phO châm
nhAt vAo ngày 22
thang 12.

KS' báo
cáo/T n
suãt thu'c
hiên báo
cáo

Mud
ctrng 0
cá olBiêu
mAu so lieu
báo cáo

15
STT

13

14

15

Ten báo
cáo

Bão
cáo
tmnh hInh
thuc hiên
quy dnh
môt
so
chInh sách
h tr? phát
triên san
xuât
san
phm luu
niêm trên
dia
bàn
thành ph
DàNng
Báo
cáo
Kt
qua
thuc hiën
Chirig
trinh xic
tien
thuog
mai
cüa
thành ph
Ba Nng

Báo
tng

cáo
hop

Ni dung yCu
cu báo cáo

D6i tuqng
thirc hin
báo cáo

Báo cáo két qua
-UBND
tmnh hInh thu'c
qun,
hin quy d!nh mt huyen, Si
s6 chinh sách h
Du ljch và
trqphát trin san
các don v
xuät san phm luii có lien
mCm trên dia bàn quan
thành ph Ba
Nng

Báo cáo kt qua S& COng
trin khai thc Thuong
hiên các chuong
trInh xc tin
thirong mi ci'ia
thânh phô Ba
Nng trong nãm

Dánh giá kOt qua
trin khai thuc

Các SBN,
d vi,

Co quan
nhn báo
cáo

-So
Cong
Thircing

Phtrcrng
thü'c
gui,
nhãn
báo cáo
-Van
bàn,
email

UBND
Báo cáo
thành
bang
ph, Bô van bàn,
Cong
gui
Thircvng
chrOng
biru diën
hoàc qua
phn
mOm
diên tr

-S
Cong

Th&igian chts6
lieu báo cáo

Th?ii han gui
báo cáo

KS' báo
cáo/Tan
sut thtrc
hiên bao
cáo

Mu d
cu'ong báo
cáolBiêu

mu s lieu
báo cáo

TInh tr ngày 15 Gcri chm nht
tháng
12
nãm vào
ngày
18
trirâc k5' báo cáo tháng 12 hng
den ngày 14 tháng nãm; cac c quan,
12 cOa k báo cáo; dn vj dtrc giao
tOng hop, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhân dan
thành ph châm
nht vào ngày 22
tháng 12.

01 nãm/01
In

- Mu Vl.1

TInh tr ngày 15 Gcri chm nht
tháng
12
näm vào
ngày
18
truc k5' báo cáo tháng 12 hang
dn ngày 14 tháng näm; cac co quan,
12 cCa k5' báo cáo; don vj dirçrc giao
tng hop, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhãn dan
thành ph chãm
nht vào ngày 22
tháng 12.

01 nãm /01
ln

- Mu VI.2:

Báo cáo
TInh tr ngày 15
bng
tháng
12
nãm

Gri
vào

chOm nht
ngày
18

+ Mu dê
cug báo
C1O (mu
Vl.2.a)
+ Biu mu
s lieu báo
cáo (mu
VI.2.b)
01 nãm/0 I

- Mu VI.3

16

STT Ten bao
cáo

NOi dung yeu
câu báo cáo

DOi tuqng
thirc hiên
báo cáo

tInh hinh
triën khai
Chircing
trinh
ho
tra doanh
nghip
trong hot
dng XLIC
tiên xuát
khâu

hin hang nãm
Chtiang trInh h
tru doanh nghip
trong ho?t dng
XUC tiên xuât
kháu ban hành
theo Quyet djnh
so I10I/QDUBND ngày
OI/3/2017ct'ia
UBND thành phO
Dà Nng.

16 Báo cáo
Kêt qua dánh giá
két
qua
thixc hiên các Chi
thuc hiên
thi cLia can bO,
các Chi thj
cong chc, vien
ch irc

Ca quan
nhân báo
cáo

UBND
q uin
huyn
drnc giao
nhiêm V :
ti QD sO
1101/QDUBND
báo cáo
SâCông
Thtrcing

Thwng
tong hçip,
báo cáo
UBND
TP

So, ban,
ngàn h;

S&NÔI
vv

UBND

qun,
huyn,
phirOtng,
xä; Ca
q uan
Trung
u0ng dong
trên dia
bàn thành
phô

Phtroiig Thai gian chôt so
th trc
lieu báo cáo
g&i,
n ha n
báo cáo
van bàn, trwfcc kS' báo cáo
gt'ri
den ngày 14 tháng
clir&ng
12 cOa kS' báo cáo
bixu diên
hoäc qua
phân
mém
diên tir

Gui qua
he thông
phn
mém
thông tin
báo cáo
chuyën
ding

- Báo cáo 06 tháng
dâu näm: tInh 1i
ngày 15 tháng 12
nãm truOc k5' bão
cáo den ngày 14
tháng 6 cOa k' báo
cáo;

ThO'i hn gui
báo cáo

K' bão
cáo/Tan
suat thtrc
hiên báo

Mâud
cu'o'ng báo
co/lieu
mãu so lieu

cáo

báo cáo

tháng 12 hang
nãm; CC CG quan,
dan vi duoc giao
tng hçp, theo
dOi, báo cáo Uy
ban nhãn dan
thãnh phô chãm
nhAt vào ngày 22
tháng 12.

Báo cáo 6 tháng
dâu
närn
gri
chám nhãt váo
ngày 18 tháng 6;
các ca quan, dan
vj ducic giao tong
hcp, theo dOi, báo
- Báo cáo nArn: cáo Uy ban nhán
tInh tr ngày 15 dan thành pht
tháng 12 nãm châm nhât vào
trirOc kS' báo cáo ngày 22 tháng 6;
den ngày 14 tháng
12 cüa k' báo cáo; - Báo cáo närn:
GCui chãrn nhãt
vào ngày 18
tháng 12 hang

- Mu VII.1
- 06 tháng
/01 lan
-01 nãm/
01 lan

17
STT

17

18

Ten báo
cáo

Báo
cáo
dánh giá
xêp
loal
Cong tác
Van this —
luu
tr&
hang nãm

Báo
cáo
tInh hInh
hoat dng
KH&CN
cta VBND

Ni dung yêu
câu báo cáo

DÔi tu'çrng
thu'c hiên
báo cáo

Co quan
nhãn bão
cáo

Phu'oiig
th irc
gü'i,
nhãn
báo cáo

Thai gian chôt so
lieu báo cáo

Th&i hn gui
báo cáo

K3' báo
cáo/T n
sut thu'c
hiCn báo
cáo

nãm; các Ca quan,
clan vi dirrc giao
tOng hap, theo
dOl, báo cáo Uy
ban nhãn dan
thành phô chm
nhát vào ngày 22
tháng 12.
Chm dim kt
qua thirc hin tat
Ca n,i dung ctia
Cong tác van this,
liru trft

SBN, doii
Vi sr
nghiëp,
BQLDA;
U BN D
qun,
huyên,
ph isOg,
xã; 05 co-quan TW
dóng trén
cia bàn
thành phô

Két qua
hot UBND
dng
KH&CN các qun,
dinh kS' 6 tháng huyn
và hang nãm tie
tong hop vào các

SâNi
vy

Sa
KI-I&CN

Gri qua Tmnh tO ngày 01
h thông tháng 01 dn ngày
phAn
31 tháng l 2 cIakSi
mêm
báo cáo
báo cáo
trirc
tuyên

Van - Báo cáo 06 tháng
bàn cliên dáu nãm: tInFi tr
tCr gCi-i, ngày 15 tháng 12
nhân
nãm trircc kS' báo
I ten
cáo den ngày 14

Gtri chám nht 01 näm/01
vào ngày 15
Ian
tháng 0! càa näm
tiêp theo; các co-quan, don vi durc
giao tong hap,
theo dOi, báo cáo
Uy ban nhãn dan
thành phô chm
nhãt vào ngày 22
tháng 01.

Báo cáo 6 tháng
dâu näm g11
châm nhât váo
ngãy 18 tháng 6;
các cci quan, do-n

Mud
ctrcrng báo
do/lieu
mâu so lieu
báo cáo

- Mu VII.2

- 06 tháng/ - Mu VIII
0! Ian
- 0! näm/
01 ln

18
STT

Ten báo
cáo

qun,
huyn

19

Báo
cáo
kt
qua
trin khai
K
hoach
nãng cao
chat luçing
và thai do
phuc vu t?i
các ca Sâ
kinh doanh

Ni dung yêu
cu báo cáo

Di tlxçrng
thu'c hién
báo cáo

Co quan
nhân báo
cáo

báo cáo djnh kS'
gCri BO KH&CN

Dánh giá tInh
hmnh/ kt qua trin
khai thtrc hiën K
hoch hang nãm;
cáckinnghi,d
xut d61
UBND thành phO

Phu'o'ng
thü'c
g&i,
n han
báo cáo
thông

Th&i gian cht s
lieu báo cáo

tháng 6 cia k' báo
cáo;

ThO1 han gü'i
bão cáo

K' báo
cáo/Tan
Suãt thtrc
hiên báo
cáo

Maud
cu'o'ng Lao
cIo/Ijêu
man so lieu
báo cáo

vi d.xac giao tong
hçip, theo dOi, báo
File
cáo
liJy ban nhân
mêm
- Báo cáo näm: dan thành phô
chuyn
tInh t
ngáy 15
châm nhât vào
cho
tháng
12
nãrn ngày 22 tháng 6;
phông
trLrôc kS' báo cáo
chuyên
dn ngày 14 tháng - Báo cáo nãrn:
mon cOa l2cakS'báocáo; GCri châm nhát
Sâ
vào ngày 18
KH&C
tháng 12 hang
N
d
nãm; các ca quan,
thun
dan vi dwc giao
tin
tng h9p, theo
trong
dOi, báo cáo
vic
UI3ND thành phô
tng hçrp
châm nhât vào
ngày22tháng 12.
Các Sâ,
ban,
ngành,
UBND
cácquán
huyn trên
da bàn
thành ph

Sâ Du
lich

Báo cáo
bang
van bàn
dn Sâ
Dulich

- Báo cáo 06 tháng
dAu nãm: tInh tr
ngày 15 tháng 12
nãm triràc kS' báo
cáo dn ngày 14
tháng 6 cia kS' báo
cáo;

- Báo cáo 6 tháng Dinh kS' 06
dâu
näm
gi'ri tháng/O1
chám nhât vào Ian
ngãy 18 thang 6;
các ca quan, dan
vi disçc giao tOng
hçp, theo dOi, báo
- Báo cáo dnh k3' cáo Uy ban nhãn
6 tháng cui näm: dan thành phO

-Mau1X

19
STT

Ten báo
cáo

Ni dung yêu
cu báo cáo

Di tu'çrng
thu'c hiên
báo cáo

dich vu du
lICli
trën
dia
bàn
thành phO
fJâ Nng

20

Báo cáo
kêt
qua
thirc hiên
cong tác
dam bào
an
toàn
thu'c phám
trên
dja
bàn thành
phO
Dà
Nng

Kt qua thic hin
cong tác dam báo
an toàn thirc
phãm cOa don vi,
dla phuong.

- UBND
qun
huyên
- Các So:
Nong
nghiep và
PTNT,
Cong
Thxung,
Thông tin
truyên
thông,
PhOng
cánh sat

Co quan
nhân báo
cáo

Ph tron g
th trc
giri,
nhãn
báo cáo

Gri qua
Ban
Quàn 1)2 he thông
An toàn thông tin
ch Inh
thirc
quyên
phâm
diên tr
cia
than h
phô

ThOi gian chôt so
1iu báo cáo

ThO'i han gñi
báo cáo

Ky báo
cáo/T n
suât thuc
hiên báo
cáo

tinh tr ngày 15 chãn-i nht vào
tháng 6 den ngày ngày 22/ 6;
14 tháng 12 ca kS'
- Bao cáo 6 tháng
báo cáo;
cuOi nàm gCri
chm nhât vào
ngày 18 tháng 12;
các co quan, don
vi dwc giao tOng
hop, theo dOl, báo
cáo Uy ban nhân
dan thành phô
chain nhát vào
ngày 22
tháng
12;
- Báo cáo qu)2: tInh - Báo cáo qu)': 01 qu)2/ 01
ttr ngày 15 cia GCri châm nhát Ian
thang trirOc k)2 báo vào ngày 18 cia
cáo den ngây 14 tháng cuôi qu)2;
cUa tháng cuOi qu)2 các co quan, don
thuôc k5' báo cáo;
vi duc giao tong
hçp, theo dOi, báo
cáo Uy ban nhân
dan thành phô
chám nhât vào
ngày 22 hng
q u)2;

Mu dê
cu'ong báo
co/lieu
máu so Iiu
báo cáo

-MuX

20
STT

Ten báo
cáo

Ni dung yêu
cu bäo cáo

Di tirqng
thrc hin
báo cáo

Ccr quan
nhn báo
cáo

Phu'o'ng
th1c
gü'i,
nhãn
báo cáo

Thô'i gian chôt so
1iu báo cáo

ThO'i hn gri
báo cáo

môi
truôii gCong an
EM Nng;
Cuc Quan
thi
trirO'ng EM
Nng vâ
các
si,
ngành lien
q uan.

K' báo
cáo/Tan
sut thtrc
hiên bão
Co

Mu d
cu'ong bão
cáo/Biu
mu s lieu
báo cáo

- Uy ban
mat trân
T
qu6c
Viêt Nam
thành ph6
va cac hi
doàn th
21

Bao
cáo
kt
qua
thuc hiên
Phong trào
Ngày chü
nhit Xanh
- Sch
Dçp

- Cong tác chi
do, diêu hành
Kt qua thiic
hiên phong trâo
trong näm: Cong
tác tuyén truyn,
nâng cao nhn
thtrc; t chtrc thirc

U
ban
Tãi
MTTQ
nguyen
Viêt Nam
va
Môi
Tp.
EM
trucing
Nang; Các
Sâ, ban,
ngành, hi
doán the;
UBND

Lien
Tinh tcr ngày 15
thông
tháng
12
näm
trén he trixàc ks' báo CO
thông
den ngáy 14 tháng
van bàn 12 cOa kS' báo cáo;
dieu
hánh/bu
u din

Gri chãm nhAt
vao
ngáy
18
tháng 12 hng
nãm; các c quan,
dcn vi di.rçc giao
tng hop, theo
dOi, báo cáo liJy
ban nhãn dan
thành ph chm

01 näm/01
ln

- Mu XLI

21
ST1

len bao
cáo

Ni dung yêu
cu báo cáo

Di tu'çYng
thtrc hiên
bão cáo

hiën; Giám sat
các tuyén diràng,
khu vuc dirGe
phân cong theo
Cong
van
9300/UBNDQLDTh;
huy
dng ngun ltrc,
tài chInh; các
sang kiên, mO
hInh...

CáC qun,
huyên; Co
q uan
Trung
irong trên
dia
bàn
thàiih phO;
Các
co
quan
thông tan,
báo chI.

Cr quan
nhãn báo
cáo

P htron g
th (ic
gi'ri,
nhn
báo cáo

ThO1 gian cht s
lieu báo cáo

Th&i han gui
báo cáo

K' báo
cáo/T n
suât thuc
hiên báo
cáo

Mu dê
cu'o'ng ao
cáo/B iCu
mâu so lieu
báo cáo

nhât vào ngày 22
tháng 12.

- Dánh giá: Mt
dLrçYC,
han chê,
ton tai, virâng
mac
- K hoach trin
khai cho nãm
näm tiêp theo.
- De xuât, kiën
nghi có lien quan
22

Báo
cáo
Sy,
Lien
TInh tir ngày 15
- COng tác chi Các
SO
Tài
tInh hInh
G&i chãm nht
ban,
thông
tháng
12
nãm
nguyen
thuc hiên do, diêu hành
ngày
18
ngành
trén he triróc kS' báo CáO vao
Va
MOi
chü dng - Báo cáo tInh thành phd;
tháng
12
hang
thng
dn ngày 14 tháng
trirOng
trng
pl1iO hmnh rng phO vOi UBND
nãm; các Co quan,
van bàn 12 cüa kS' báo cáo
vó.i
biên BDKH
don
vi ducc giao
theo CáC quân,
diu
tong hop, theo

01 nam/Ol
Ian

Mu XI.2

22
STT

Ten báo
cáo

di
khI
hu
(BDKH),
tAng
cLxO'ng
quân ly tAi
nguyen va
báo v môi
trung
trên
c1a
bàn thành
ph

Ni dung yêu
cu báo cáo

Di tuqng
thrc hin
báo cáo

nhiêm vt duot huvén; các
phan cOng: cong tO
chirc
tác tuyén truyên, doii vi lien
nâng cao nhn quan
thcrc ye trng phO
BDKH, st dyng
tit kiêrn, hiu
qua và ben vEing
tài nguyen và bAo
v
môi truông;
vic xay dtrng
nAng lijc du báo,
cAnh báo, chü
dng phOng, tránh
va giAm nhe thiên
tai, thIch trng
BDKH; tinh hInh
phOng chông, hn
ché tác dng ciia
bAo lii, ngp lut,
xârn nhp men;
triên khai các
ho?t dng lien
quan den giám
nhe
BDKH;
Nghien ciu khoa
h9c, &ng dyng
cOng ngh; cOng

Ccr quan
nhn báo
cáo

Phu'o'ng
thü'c
gui,
nhan
báo cáo
hành/bir
u din

ThOi gian ch6t si
1iu báo cáo

Th&i h?n gui
báo cáo

dOi, báo cáo Uy
ban nhân dan
thành phO chm
nhât vâo ngày 22
tháng 12.

KSJ báo
cáo/Tan
suât thixc
hin bäo
cáo

Mu d
cu'o'ng báo
cáo/Biêu
mu s liCu
báo cáo

23
STT

Ten báo
cáo

NOi dung yêu
cãu báo cáo

tác ph61 hçcp gicra
các Bô, ngãnh,
dla phiiong; Hcip
tác quôc te, tang
cuông nguôn lirc
I ye BDKH.
- Cp nhâp tmnh
hInh trin khai dLr
an thuOc Chisang
trInh muc tiêu
quôc gia ye ing
phó BDKH và
Tang
tnr&ng
xanh;
Dánh giá thuán
lçi, khO khän, thn
tai.
- D
xut k
hoach hoat dtng
nãm tiép theo.

iMi tu'çrng
thuc hin
báo cáo

Co quan
nhn báo
cáo

Phtrong
thtrc
güi,
nhân
báo cáo

Thoi gian chat s6
lieu báo cáo

ThOi h?n gtri
báo cáo

K3' báo
cáo/Tan
sut thtrc
hiCn báo
cáo

Mu dê
ctro'ng báo
cáo/Biu
man s lieu
báo cáo

1

Phyhic2
DANH MVC MAU BE CU'UNG BAO CÁO vA BIEU MAU SO LIEU BAO
CÁO B!NH K PHVC VV MJC TIEU QUAN L THVC HIN TREN BA
BÀN THANH PHO BA NANG
(Ban hành kern theo Quyé't djnh so':
/2019/QD-UBND ngày tháng
nárn
2019 cza Uy ban nhán dan thành pho' Dà Ná'ng,)
I. LTnh vtc trt tir an toàn giao thông
- Mu d ctto'ng baa cáo tInh hInh tr2t ty, an toàn giao thông trên dja bàn thành pM
Dà Náng ('rnáu I. 1)
BAO CÁO
Báo cáo tInh hInh trt tu, an toàn giao thông trén dja bàn thành ph Dà Nng

I. KET QUA THçC HIN.
1. Cong tác tham mmj, chi dao, diu hành.
2. Cong tác tuyên truy&n, ph6 bin, giáo dic pháp 1ut v trat tir an toân giao thông.
3. Cong tác quàn 1' k& cu ha tang giao thông
a) Dithng b
b) Di.r&ng thüy ni dja
4. Cong tác quãn 1 vn tái
a) Hoat ctng v.n tái dix&ng b
b) Hoat dng vn tài du&ng thciy ni dja
5. Cong tác dang k phi.rong tin, däng kim, dão tao cp giy phép Iái xe
a) Dàng k phing tin
Oto
Mo to
Xe may din
b) Dang kim phixo'ng tin
c) Dào tao cp Giy phép lái xe
Otô
Mo tO
6. Cong tác tun tra, ki&m soát, xr 1 vi pham v TTATGT
- Các 1rc ltrqng Cong an thành ph6
- Thanh tra Sà Giao thông v.n tài
7. TInh hinh tai nan giao thông. ('C'ó ph lyc kern theo)
a) Di.rng b
b) Dtthng st
c) Dix&ng thUy nQi dja
II.NHN XET, DANH GIA, TON TiJ, HN CHE, NGUYEN NHAN
1. Nhn xét, dánh giá chung
2. Han ch vâ nguyen nhán

2
III. MEN NGHI, DE XUAT
Iv. NHIM VU TRONG TAM TRONG THI GIAN TOI
-

Biê'u m so' lieu báo cáo (mu 1.2)
PHU LUC

1. TInh hInh TNGT trên dja bàn thãnh ph: Báo cáo so vii tai nan, so ngi chOt, bi
th.rang, thit hi ye tài san, tang giárn so vOi ciing k' nam trirâc.
Quân, Huyên

Sê vu

cht

b thi.rcrng

Hái Châu
Thanh Khê
Lien Chiu
San Trâ
NgQ Hành San
Cm Lê
Hôa yang
Toàn thành phê
rong ao.
1.1. Tai nan giao thông Drông b:
Phân tIch:
a) Nguyen nhân:
b) Phi.ro'ng tin gay tai nan:
c) Dia phuang: (So vOi cling IC)) nãm
Quân, Huyên
Hâi Châu
Thanh Khê
Lien Chiu
San Trâ
Ngii Hành San
Cm Lé

S vu

)
S ngl1i cht

S ngi.thi bj thi.rang

3
Hôa Vang
Toàn thânh ph6
d) Dja bàn:
d) Thôi gian:
1.2. Tai nan giao thông dix&ng sit:
1.3. Tai nn giao thông thr&ng thus':
2. Phti hic v kt qua th 1 vi pham TTATGT theo chuyên d:
II. Linh vrc k hoch vã du ttr

1. Báo cáo cong tác dd'u thdu qua mç7ng ('mu 11.1)
- Mu d cuvng báo cáo (mciii IL 1.a)
NQI DUNG THÔNG TIN BAO CÁO TINH HINH THVC HIN HOAT DQNG DAU
THAU HANG NAM
1. KEt qua thirc hin hoat dng du thu trong nAm:
a) Kt qua thirc hin hoat dng du thu: tng hqp k& qua thirc hin hra ch9n nba thu d6i
vOi các gói thAu thuc dir an và dr toan mua sm thi.r&ng xuyên theo hai birth thüc du thAu
không qua mang và du thu qua mang (tng s gói thAu, tng giá gói thu, tng giá trüng
thu và t l tit kim theo 1mb vrc du thu; theo hinh thc 1a chpn nba thAu; theo phân
1oi dir an; theo hja ch9n riM thu qua mng);
b) Cong tác pM bMn, quán trit vic thirc hin các van bàn quy phm pháp 1ut v du thu,
bao gm: kt qua vic pM bMn, quán trit b.ng van bàn; s6 hrcing hi ngh/hôi thào pM biEn,
s !trçing di biu tham gia; s lirqng các khóa dào tao v du thu (ca bàn, nâng cao, du
thu qua m?ng, theo chuyên d), s li.rçing hpc vin và các hInh thirc pM bin, quán trit
khác;
c) Phân cp trong du thAu: bao gm các các van bàn huthig dn v phân cp trong du tMu
dã ban hành (loai van bàn, cp k, th&i gian, hiu lirc, pham vi);
d) Cong tác thanh tra, kim tra v du tMu: bao gm s6 Iucxng các cuc thanh tra, kim tra
(gm cac cuOc kim tra chuyên sau v du thu, các cuc thanh tra, kim tra di.rçc 1ng ghep
ni dung v du thAu) và các van d chInh thrçyc phát hin qua thanh tra, kim tra;
d) Cong tác dão tao, Mi thräng v dan than: Di ngü can b tham gia hoat dng dan than, bao
gm: thng s krcxng can bQ tham gia hoat dng du than, s krçxng can b có chrng chi, chng
nhn dA tham gia khóa h9c dan than va dan than qua mng;
e) Giái quyt kin nghj va xCr 1 vi phm v dAu thu,.bao gm: s luvng van bàn kMn nghj
nhân dixqc, cách th(rc và kt qua giâi quyt kin nghj và xCr 1 vi phm v& du thAu (ting s t
chüc, cá nhân có hành vi vi pham, hinhthrc xcr I vi phm, cong khai xfr 1 vi phm);

4
g) Thông tin v nhà thu nu&c ngoâi trüng thu tai các dir ánlgói thu, bao gm: s hxqng,
quc tjch nhà thu, giá trj trüng thu;
h) Các ni dung khác (nu co).
2. f)ánh giá vic thrc hin hoat dQng du thu trong näm:
Dánh giá vic thirc hin boat dng du thu trên dja bàn, ngành, lrnh virc quân 1 ciia ccc
quan, don vj theo trng ni dung neu t?i Khoãn I Diu nay, bao gm:
a) K qua dat thrqc;
b) H?n ch& ton tai;
c) Nguyen nhãn.
3. Giâi pháp và kin nghj:
Trén ca si nhQng khó khän, vtzàng mc trong qua trInh thrc hin hoat dng d.0 thu, nêu các
kMn nghj, d xut và k hoach thc hin cho näm tip theo d ám báo hiu qua, hiu 1irc
trong quân 1 và thrc hin hoat dng du thu.

5
- Biu màu sd

lieu btho cáo (mcu II. I. b,)
BAO CÁO TONG HOP KET QUA LV'A CHQN NHA THAU

DIX AN StY DUNG VON NHA NIXOC NAM

fdin nàm bdo cdoJ
THEO QUY DINH TA! KHOAN 1, KHOAN 2 VA KHOAN 4 DIEU 1
LUAT DAU THAU SO 43/2013/QH13
Dcrn vi: Triêu dOng

LiNH VIIC VA
11!NH THIYC

1. THEO LINH VIFC
DAU THAU
1. Phi ti vn

KQM
QM

2. Tir vAn

KQM
QM

3. Mua s.m hang KQM
óa
QM
Xãy 1p

KQM

Dir an quan trong quôc
gia do Quôc hi cliii
tru'ong dãu tir
(1)

Dir an nhóm A
(2)

TngTôngTông
TôngTng Tiing
so giá giá Chênh so giá giá
gOi gOi trñng lêch gói gói tring
thãu thâu thâu
thuthu thu,

Dtrán nhóm B
(3)
Tong Tong Tong
so giã giá Chênh
gói gói tring lêch
thu thu than

Diran nhóinC
(4)

Cong (1 + 2 +3 + 4)

Tong TôngTng
Tng Tong Tong
so giá giá Chênh so giá giá Chên h
goi gOi triing Iêch gói gói tring lêch
than thau thau
thu thâu thu

6
QM
KQM
5. Hn hop
QM
Tong cong 1
I. THEO H1NH
THUC LIlA CHQN
HA THAU
Trong KQM
1. Rng
rai

QM

I______________________________

KQM
rong KQM
2. Han
ch

QM
KQM
rong KQM

3Chi
dinh thâu

Chào
hang
anh
4

hOC

Quôc
KQM
e
rong KQM
irc
QM

______________________________________________________________

______________________________________________________________I

tranh

Quc
KQM
te

Trong
5. Mua mrcc KQM
sam trijc
tiêp
QUOC
KQM
te
6. Tir
Trong
thrc hiên ntrac KQM

7. Däc
biêt

Trong
KQM
nwyC
Qu6c
KQM
•tê

8. Tham
gia thirc
hiên cua Trong KQM
niicrc
cong
dng
Tang cong II

Ghi c/ia: So 1iu tOng hQp tgi Biêu nay bao gOm các got thu szi- dung vOn dOt i-ng
trong dt an ODA
* Riêng dO'i vat cOc gOt thu sz- dyng ngun mua sm thathng xuyên quy dinh tai
diem d và cOc diem d. e, g khoán I DiCu I Lu4t Dáu thOu nOm 2013 thI khOng bOo
cáo tai Biêu nay ma bOo cáo tai BiCu 2

ngày ......thOng ......näm
Ngu*i báo cáo
(ten, so diên thoai, dia chi email)
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KQM: Lta chQn nhà t/uu thông thltOl2g (không thitc hiên qua mang)
QM: Lra chon nhà 1ha qua mgng
BAO CÁO TONG HP KET QUA LU'A CHON NHA THAU
CAC GO! THAU SI DUNG NGUON VON MUA SAM THU'NG XUYEN NAM ftithn nãrn bdo cdoJ
VA G KHOAN 1 DIEU 1 LUAT DAU THAU sO 43/2013/Q1113 THEO QUY DINH TA! DIEM D, D, E
Dmi vi: Triêu dng
LIINI-! VUC

VAHINHTHIJC

Tong s gOi thu

I. THEO L!NH VLIC DA U THAu
KQM

1. Phi tix vn

QM
KQM

2. Tir vn

QM
KQM

3. Mua sm hang boa

QM
KQM

4. Xây lap

QM
Tng cong 1
II. THEO HINH TIHYC L tA CHON NHA THAu
I. Rng räi

Trong nrôc

KQM

Tong giá gói thiu

TOng giá trting thâu

Chênh lêch

9

QM
Quct

KQM
KQM

Trong ntxàc
2. Han chê

QM
Quc t

KQM

Trong nuàc

KQM

QuOc té

KQM

3. Chi dinh thâu

KQM
4. Chào hang cnh tranh

5. Mua sam trirc tiêp
6. Tir thixc hin

Trong nrnrc
QM
Quct

KQM

Trong rnràc

KQM

Quoc të

KQM

Trong nuóc

KQM

Trong rnrâc

KQM

QuOc tê

KQM

Trong ntxoc

KQM

7. Däc biêt
8. Tham gia thirc hiên cüa cong
dong
Tong cong II
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Ghi chá: seJ Iiu tang hrp 4zi Biéu nay bao gm gói thtu dàng vn d6i frng trong dy'
an ODA dã dwçrc can dái trong ngun chi thuYng xuyên
KQM: Lija ch9n nhà thâu thông thu'ô'ng (không thy'c hi?n qua mng

ngày ......tháng ......nàm
Ngu'ôi báo cáo
(ten, so diên thoai, dia chi email)

QM: Ly'a clz9n nhà thilu qua mzng

BAO CÁO TONG HP KET QUA LA CHON NHA THAU
DIX AN SIY DUNG VON ODA, VON VAY IXU DAI CUA NHA TAL TRg NAM ... fdin nàrn Mo cdo/
THUQC PHiM VI DIEU CHINH CUA
LUAT DAU THAU SO 43/2013/QH13

Don vi: Triêu ttng

LINH VIC VA HiNH
THI5C

I. THEO LINH VIC
DAU THAU
KQM
1. Phi tii van
QM
2Tirvn

kQM

Dir an quan trQg
quôc gia do Quôc hôi
chu triro'ng dau tir
(1)

Dir an nhóm A
(2)

Dir an nhóm B
(3)

Dir an nhóm C
(4)

Cong (1+ 2 +3 + 4)

TngTngTng
TôngTngT6ng
TngTngTông
TngTôngTng
Tang Tong Tng
s
giá giá Chênh s6 giá giá Chênh s
giá giá Chênh s6 giá giá Chênh so gia gia Chênh
goi goi trung léch goi goi trung Iêch goi gui trung êch goi goi trung
kch goi
trüng tech
thâu than than
thãu than thâu
than tháu thâu
thâu thâu thu
than than thãu
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QM
KQM
3 Mua sam hang hóa
QM
KQM
4. Xây lap
QM
KQM

5.Hônho'p

QM
TôngcngI
II. THEO H1NH
TH1YC L çt4 CHQN
NHA THAU
1.Rng rãi

Trong

KQM
QM

QBS, FBS,
LCS, CQS,
Quôc tê KQM
ICB,
NCB...)
Trong
2. Han chê nc
(LIB...)

KQM
M

Quc té KQM
3. Chi djnh Trong
thu (SSS, rn.rcc

XQM

12
Direct
contracting Quc t KQM

KQM
4. Châo
Trong
hang carth ntrcic
QM
tranh
(shopping) Quc të
KQM
5. Mua sam Trong
KQM
true tiêp
nhxac
(repeat
order)
Quc tê KQM
6. Tir thuxc
Trong
hiên (force
nhroc
account)
7. Tham gia
thi.rc hiên Trong
ciia c5ng nrnic
dông
Tong c ng II

* Gui c/ia:
Phn di aug ngân sách nhâ nwác cüa cdc dr an nay, tt nghj tang hp si Iiu vao
Biêu 1
Ngun vOn ODA và vay wu dãi dã dw9c can di trong clii thwàng xuyên, dé nghi
tong hpp sO /iu vào Biêu 2

ngOy ......tháng ......nãm
Ngtroi báo cáo
(ten, so diên thoai, dia chi email)

13

KQM: Lra c/ion nba thiu thông thwông ('k/iông tIztc hin qua mzng,1
QM: L4ra ch9n n/ia thu qua 1nxng

DANH SAd CAC CO QUAN, TO CHU'C THC HIEN BAO
CÁO DUNG
STT

TEN CO QUAN, TO CHU'C TLIC HIN BAO

THOl HN vA DAM BAO NQI DUNG THEO YEU CAU

CÁO DUNG THÔI HN VA DAM BAO NQI DUNG THEO YEU CAU

1
2
3
4
5
6
7
DANH SACH CAC CO QUAN, TO CH(JC KHONG THC HIN BAO

CÁO HOIC TH1C HIN NHUNG KHONG DAM BAO yE THOJ
HiN VA NQI DUNG THEO YEU CAU

STT

2
3

TEN CO QUAN, TO
CH(JC

KHONG BAO CÁO

BAO CÁO KHONG DAM BAO VE THR H4N VA NQJ DUNG
THEO YEU CAU

fl
%

15

2. Mu d ctrcing Báo cáo tInh hInh và kit uá hoçzt d5ng cza các cc sà thc hin

chInh sách xa hi hóa tren dia bàn thànhphô Dà Náng (mdu 11.2)
BAO CÁO
TInh hInh và kt qua hot dng cüa các c0 s&

thrc hin chInh sách xä hi hóa trên
dla bàn thành ph Dà Nãng

1. Cong tác tham miru, ban hành các chinh sách lien quan dn huh vic

xa hi hóa
1.1. Quy hoach, k hoch phát trin mang kthi các co sâ boat dng thuc 11th virc quãn 1
(neu ten, s ngày Quyt djnh ci th).

1.2. Quy hoach, k hoach s1r dung dt dành cho linh vrc xâ hi hóa trên dja bàn các qun,
huyen (neu ten, s ngày Quy& djnh ci th).
1.3. Danh muc llnh vtrc, dia bàn iru dAi xA hi hóa, tiêu chi, quy mô, tiêu chu.n cüa các cci sx
thirc hin x hi hóa (nêu ten, s ngày Quy& djnh ciii th).
2. Tinh hInh thirc hin (thirc hin báo cáo s 1iu theo phii liic dInh kern)
2.1. Cong b6, cong khai v quy hoach, k hoach sü ding dt, huàng dn nhà du t.r yE các
chInh sách uu dài cüa thânh pM dành cho lln.h vi1cxA hi hóa.
2.2. TiEn dO triEn khai t6 chirc ha chon nhà du tir thi.rc hin các dir an xA hOi boa theo dja
bàn, hlnh v1rc quãn 1.
2.3. s6 hrng, quy mô các dir an d.0 ti.r vào hinh vrc khuyEn khIch xA hOi hOa duqc thành 1p,
cp giy phép boat dOng trong näm theo các nOi dung: loai dr an (ngoai cong lip, hen doanli
lien kEt cUa di vj sir nghip), quy mô hoat dng, v6n thirc hin.
2.4. Tng s
v'n Ngãn sách nhà rnr&c b tn dE trin khai giài phong mt bang trirOc khi giao
dt, cho thuê dAt theo quy hoach cho các dir an dau til trong hl'nh vrc khuyEn khIch xâ hQi hóa
trong näm.
2.4. Vic áp ding chInh sách min giãm tiEn thuê dAt, thuE, phi, 1 phi theo quy djnh cho các
cci sâ xA hOi hOa dà dtrçc cp phép.
3. yE cOng tác kiEm tra, giám sat
3.1. Ban hà.nh cac kE hoach, chucing trinh thc hin kiEm tra giám sat các cci si thc hin xâ
hOi boa hang näm.
3.2. KEt qua kim tra, giám sat các hoat dQng cüa các cci sO thrc hin xà hOi hóa theo quãn 1'
chuyên ngành (tinh hinh boat dng, viéc tuân thCi các diEu kin, tiêu chI hoat dng cüa cci s&
thc hin xâ hOi hóa dà dircic cAp th.m quyEn phé duyt, s6
hrcing các cci sO vi phm, không
dat tiêu chuAn so vOl quy dnh).
4. Các tEn tai và vir&ng mc trong qua trmnh triEn khai thic hin
- Néu nhQng khó khAn, vr&ng mAc trong thU tic phé duyt, bE sung Danh mic dr an xâ
hOi
hóa.
- Néu nhItng kho khàn, vuOng rnc trong vic tE chUc 1ra chçn thã dau tr th%rc hin dr an xa
hQi.
- Nêu nhUng kho khän, bAt cp trong vic áp diing các chinh sách miEn, giàm tiEn thuê dat,
thuE, phi, 1 phi (vi dii: theo Khoàn 9, Diu 3, Nghj dIIh 135/2O16fND-Cp sCra dEi, bE sung
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Nghj djnh 4512014/ND-CP v& thu ti&n si:r ding dt và Nghj djnh 46/20141ND-CP v& thu tin
thuê dat, thuê mt nuàc quy djnh: Không áp dyng miEn, giám tien thuê dá't trong trzthng hQp
dá'u giá quyn th dyng da't d cho thuê. Diu nay dn dn b.t cp trong vic áp diving các
chmnh sách min, giãm tin thuê dt d6i vri d an xã hi hóa sau khi 1ira chçn nhà du ttr theo
hmnh thirc du giá quyn sr dmg d&t.).
5. D xut, kin nghj
- Các ni dung cn si:ra di tai Nghj djnh 69, Nghj drih 59 và các Quyt djnh 1466, Quyt
djnh 693, Quyt djnh 1470 (d ngh nêu cii th I do).
- Các nii dung c.n diu chinh trong Quy djnh v chInh sách ru dãi xà hi hóa cüa UBND
thãnh ph d thüc dy thrc hin các dr an x hi hóa trong giai don dn.

3. M&i d curing Báo cáo kIt qua thirc hiçn cong khai các dr an (thuç5c chic nàng
tham muii cia SO) theo Quy djnh v cOng khai mt SI nç3i dung bu'ác quylt dfnh chi.
trurmg dá'u tu' dli vái d- an nhóm A, nhóm B, nhóm C trQng dilm th dyng vO'n dcu tzi
cOng và các d an nhy cam ánh huing dIn dO'i sIng dan sinh khóng th dung vO'n du
tu' cong do nhà &u tu' thy'c hin trên dja bàn thành phI Dà N&ig ('mu 11.3)
a

BAO CÁO

Mu d ctro'ng Báo cáo kt qua thiyc hin cong khai các diy an theo Quy djnh v
cong khai mt s ni dung & btr&c quyt djnh chü trirong du tir di vói dr an
nhóm A, nhOm B, nhóm C tr9ng dim sir ding vn du tir cOng và các dy an
nhy cam ãnh hiring dn di sng dan sinh khOng sir dyng vn du ttr cong do
nhà du tu' thirc hin trên dja bàn thành phi Dà Nng
1. Cong khai mt s ni dung & btróc quyt dlnh chü tr1r0ng du tir d6i vol dii an nhOm
A, nhóm B, nhOm C tr9ng dim sfr dyng v6n du tir cong
Ten dir an; ChU dAu tu; Quãn 1 dir an; Dja dirn; Nhóm d an; Tng mrc du tir (ti' dng); s6
Báo cáo thm djnh cüa S KI-I&DT; S Ngh.j quytiCong van quy& djnh chü tnrcrng d.0 tir; Th&i
gian thirc hin.
A

A

.

.,

2. Cong khai m9t so fl91 dung o bwo'c quyet dnh chu trirong dau tir doi voi các dir an
nhy cam ãnh hu'&ng dn dô'i sng dan sinh không si'r ding v6n du tir cong do nhà du
tir thic hin
Ten dir an; Nhà du tu; Dja dim; Tng vn du ttr (t' d6ng); S van ban d xut cüa S&
KH&DT; S Quy& djnh chü tnzcing du tu; Thai gian thirc hin.
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4. M&i d cwang

báo cáo tInh hInh xi'r lj vithng m&, kiin nghj cza doanh nghip vâ nhà dt1 ('mu 11.4)

BANG TONG HP MEN NGHI, VIfONG MAC CUA

1ii

Ni dung, kin nghj,
d xut

Phãn. loti theo
linh vu'c

DOANH NGHIP, NHA DAU TU BA TRA LOt

Doii vi kin ngh

Donvj
giãi quyt

BANG TONG HP MEN NGH!, VUONG MAC CUA DOANH NGHIP, NHA DAU

Ni dung, kin nghj,
d xut

Phân Ioai theo
linh vire

Don vl kiên ngh

Ktquâ

TU' BANG X1' L

Bony1
giãi quyêt

Kt qua
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5. Báo cáo tInh hInh k/nh té' - xâ hç31 thànhphé' Dà Nc'ng ('mu 11.5)
- Máu dé' cieong báo cáo hang tháng: (mu II. 5.a)
BAO CÁO
Tinh hmnh kinh t - xã hi, qu6c phông - an ninh tháng ...nàm
1. V kinh t
a) Hot dng san xut cong nghip
b) Hot dng san xu&t thCiy san - nông - lam
c) LTnh virc djch vi
2. Thu hot dAu tu trong, ngoài nu6c vâ các hoat dng di ngoi
3. Quân l dAu tt.r - xây dirng cci bàn, quán l' quy hoch, do thj và tài nguyen môi tnthng
4. Các linh vijc van hOa - xâ hi
- V Khoa h9c - COng ngh
- V VAn hóa - Th thao
-VeYte
-Vgiáodiicvadàotao
- V Lao dng - Thuong binh - XA hti
5. XAy dçrng chInh quyn - TLr pháp
6. Qu6c phOng - an ninh
- Máu d cirong báo cáo 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng: (inu 11.5. b)

BAO CÁO
TInh hInh kinh t - xA hi, quc phOng - an ninh ... tháng du nAm
và mt s nhim vi chü yu trong ... tháng cu6i nAm
I. TInh hmnh kinh t - xA hi, quc phOng - an ninh . . .tháng du nAm
l.Vkinhth
a) LTnh virc djch vu
b) Hoat dcng san xut cong nghip
c) Hot dng san xu.t thCiy san - nOng - lam
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2. Tp trung chi do thyt hin dng b, có hiu qua mic tiêu ccia Chci d näm, phat trin
hoat dng di ngoi, doanh nghip và khâi nghip
3. Quan I du tir - xây drng ccx ban, quân I quy hoach, do thj và tài nguyen môi trt.r&ng
4. Cong tác thu, chi và quán I, diu hành ngân sách
5. Các linh virc vAn hóa - xA hGi
a) V Khoa hçc - Cong ngh
b) V VAn hóa - Th thao
c)VYt
d) V GiAo dc và Dào to
d) V Lao dng - Thi.rcxng binh - XA hi

6 Cong tác xây dijng chInh quyn - Thanh tra - TLr pháp
7. Quc phóng - an ninh
11. Mt s nhim vi chQ yu trong . . . .tháng cu61 nAm

- Mu d cu-crng báo nàm: (m'u II.5.c)
BAO CÁO
TInh hInh kinh t - xa hi, quc phOng - an ninh näm
và phucmghu'o'ngnhiêmvu nAm

I. TInh hlnh kinh t - xA hi, quc phong - an ninh nAm
1. Ve kinh te

1.1. Các Iinh virc djch vii phát trin n djnh.
1 .2. SAn xut cOng nghip
1 .3. SAn xut nông nghip

2. Thu hut du tu' trong, ngoài nu'&c

VA

các hoat dng dM ngoi

3. Quan I quy hoach, dO thi, du tu xAy dimg ccx bAn và tài nguyen môi tnr&ng
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3.1. Cong tác quán 1 quy hoach, do thj
3.2. Tang chi du tu xây dimg c bàn
3.3. Tip tic dy mnh cOng tác bão v tài nguyen, môi tathng

4. Thu chi ngân sách

5. V khoa hQc - cong ngh, van hoá - th thao, y t giáo dtic và dào to, lao dng thtrong binh - xã hi
-Khoahçc-Côngngh
- VAn hoá - Th thao

-yth
- Giáo dc và Dào tao
- An sinh xA hi

6. Xây dçrng chInh quyn - Thanh tra - Tu' pháp
7. Quc phOng - An ninh
II. Djnh htróng, nhim vi, giãi pháp phát trin kinh t - x hi nAm
1. Bi cãnh, mizc tiêu, chi tiêu chü yu nAm

a) B6i cánh tInh hInh
b) Muc tiêu
c) Các chi tiêu chCi yu nAm.....
2. Nhiêm vy, giãi pháp phát trin các ngành, ITnh vIrc
a) V phát trin kinh t

- Phát trin các ITnh virc dich viii
- Dy manh phát trin san xut cong nghip
- Duy tn phát trin sAn xut thüy sAn - nông - lam
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b) Phát 1rin doanh nghip, tAng cu&ng thu hat d&i ttr trong và ngoài nuâc
c) Thc hin tM Cong tác quán l du tu, quán l quy hoch, do thj
d) V quAn l tài nguyen, bAn v môi trtr&ng và ngphó vói bin di khI hu
ci) V cong tác thu chi và diu hành ngân sách nhà nu6c
e) V phat trin các inh vtjc khoa hçc và cOng ngh, vAn hóa - th thao, y t giáo dc dào t?o, lao dng - vic lam, an sinh xA hi v.v..
g) V xây dirng chmnh quyn, cal cách thc tic hành chInh; cong tác giái quyt khiu nai,
t cáo, thanh tra, tu' pháp; phOng cMng tham nhtlng, thtrc hành ti& kim, chng lAng phi
h) Quc phOng - an ninh

III. Linh viie nông nghip và phát trin nông thôn
1. Báo cáo nghe truyên thclng, lang ngh lruyn tho'ng tren d/a bàn thànhpM 'inu
III.',)
- Mudcu'cingbáocáo (muIII.1.a)
BAO CÁO
'

.

A

A

A thong
A
Bao cao nghe truyen thong, lang ngheA truyen
A

A

A

t
tren da ban thanh pho Da Nang

I. CONG TAC CHi DO DIEU HANH
1. Cong tác ban hành vAn ban
Các vAn bàn ciA ban hành lien quan dn linh virc phát trin ngành ngh nông thôn, lang
nghê, lang nghe truyên thông trên dja bàn.
2. Cong tác ch do diu hAnh
a) Cong tác chi dao, trin khai, scr k&, tng kt...
b) Kt qua thçrc hin các giãi pháp, chInh sách h trçi phát trin ngành ngh nOng thôn,
lang nghe, lang nghO truyén thông (h trç v mt bang, co sâ ha tAng, xac tiên thixcng
mal, dào tao nghO, khoa h9c cong ngh, xcr l môi tru'ng...).
II. TINH HiNH PHAT TRIEN NGANH NGHE NONG THON, LANG NGHE,
LANG NGHE TRUYEN THÔNG
1. TInh hmnh phát trin ngAnh ngh nông thôn

- s6 lirçng, loi hinh ngãnh ngh nông thôn trên dja bàn;
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- S ca so, ho, lao dng, thu nhp bInh quân ca lao dong ngành ngh nOng thôn trên dia
bàn.
- Kt qua dat th.rac, nhng dóng gop, han ch khó khãn và nguyen nhân.
S

S

A,

A
2. Tinh hinh phat trien tang nghe, lang ngheA truyen
thong
S

a) Kt quE dat thr?c
- SO hso'ng lang nghe, lang nghê truyn thng tren dja bàn, s lang nghé duc cong nhn
(näm cong nhn).
- S doanh nghip, hçip tOc xà, Ca s&, ho, lao dông cüa lang ngh lao dng thräng xuyên,
lao dng thO vu).
- Hin trng lao dng cüa tang ngh: s nghê nhân, t' lë lao dng qua dào tao, ca cu d
tuOi, thu nhp bmnh quân cüa lao dng.
- Doanh thu cüa lang ngh& th tr1xng tiêu thu (trong nuâc, xuAt khu).
b) Han ch& khó khãnvà nguyen nhân
III. DINH HUONG VA GIAI PHAP PHAT TRIEN NGANH NGHE NONG THON,
LANG NGHE TRONG THOI GIAN TI
1. Dnh hutng
2. Nhim vy và giãi pháp
IV. KIEN NGHI, DE XUAT

- Biu mu

so

lieu

báo cáo ('mu 111.1. b,)

DANH MIJC CAC VAN BAN CHI D30, TRIN KHAI LIEN QUAN DEN NGANH NGHE
NONG THON, LANG NGHE

STT

S6, ngày, tháng, näm
ban hãnh

Ten van ban

Ni dung van ban

Coquan ban
hãnh van ban

2
3

DANH SACH

STT

Ten lang ngh

Da ciii

cAc LANG NGHE TREN D!A BAN
Nhóm ngành ngh

Lang ngh duçc cong nhn

Vi&c rà soat
CC tiêu chI
cong nhn
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Nãm cong
nhãn

So Quyt dnh
cong nhn

&lm bo "
diêu kjên
mOi truOng

2
3

xuAi I(INH DOANH CUA CAC co sô SAN XUAT KINH DOANH
TRONG LANG NGHE TREN DIA BAN THANH PRO

HOAT DONG SAN

Tong lao dng
STT

Ten lang
nghe

Nhóm ngành
aghe

Doanh
thu/nm

Thu nhp
blnh quan
dng

Tng lao
dng

Chuyên gia
(ngh nhân)

TOng sO Co. sO'
TOng
Co.

Doanh
nghip

H gia
din h

2
3

KET QUA HO TR PHAT TRIEN NGANH NGHE NONG THON, LANG NGHE
TT

Ni dung h tr

Dia diem, lang nghê h trçr

Kinh phi ho trçY

2. Mu d c10iig báo cáo ve ké't qua thtc hiên cm mc chigiàipham vi vingphu
cç2n cong trInh thzy lcri và hành lang báo v cOng trInh d1ê, ice duac giao quán l
(mu 111.2)
BAO CÁO
V kt qua thiyc hin cm mc ch

phm vi vñng ph cn cong trinh thüy
lçri và hãnh lang bão v cong trInh dê, kè du'çc giao quãn l
gio'i

I. TNH HiNH THC HIN
Pham vi yang phçi c.n cong trinh thüy lçi và hành lang bão v cong trinh dê kè
dircic quy dinh tai Diêu 4, Diëu 5 Quyet djnh 28/20181QD-UBND ngáy 27 tháng 8 näm

119.p
ta
xa

24
2018, Quyt djnh quy djnh v phm vi ving phu cn cong trInh thy li và hành ang báo
ye cOng trInh de, kè trên da bàn thành ph Dà Nng.
H. KET QUA THIC IllN
1. Kt qua thc hin cm mc chi giài phm vi ving phii cn cOng trInh thOy

lvi.

2. Kt qua thrc hin cm mc chi giO'i hành lang bâo v cong trmnh dO, kè.
III. KIEN NGH!, DE XUAT
1. D xut các giài pháp giãi quyt khO khãn, tn ti, vi.ràng mac.
2. Kin nghj sira di, b sung các chInh sách, pháp Iut cia Nhâ nirOc.

3. Máu d cztong báo cáo ké't qua thc hin chu'ong trInh cong tác nàm trong lih
vc nông nghip (mJu 111.3)
BAO CÁO
Kt qua thirc hin chu'crng trinh cong tác riäm trong linh viyc nông nghip
1. Cong tác chi do, diu hành

2. Kt qua thiyc hin
Dä hoãn thành

STT

Ni dung
nhiem vu

Van bàn giao
Cäc van bàn
cOa Thành
dä ban hãnh ThOi hn
uy, HDND,
to chü'c thu'c hoàn thành
UBND thãnh
Trong
•
hin
pho (neu co)
hn

01
02

3. KhO Khãn, vtr&ng mc và dê xut

Qua
hn

Van bàn
báo cáo kt
qua thic
hiên hoäc
san phm

Chu'a hoAn thãnh

Trong
han

Qua
han

Ghi
ch ti
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IV. Linh viyc ngoi vy
- Mu d cuvng bdo cáo tInh hInh si ding the di Iqi cza doanh nhán dn các nn
kinh tE thành viên Diln dan Kinh t C'háu A' — Thai BInh Du-cing (the ABTC) (mciu
IV,)
TEN CO QUAN/

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

DOANH NGHIP

Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc

s.

Dà N&ig, ngày tháng nám

KInh gCri:

- 1)y ban nhân dan thành ph Dà Nng;
- Sâ Ngoi vi thành ph Dà Nng.

Thirc hin quy djnh tai Diu 7 cia Quy dlnh xét cho phép sCr dvng the di li cüa
doanh nhân dn các nn kinh té thành vién cta Din dan kinh t Châu A - Thai Bmnh
Dtrcmg di vài cong chcrc, viên chcrc nhà ntrâc và doanh nhân cüa các doanh nghip
thuc thành ph6 Dà Nng ban hành kern Quy& djnh s .. ../201 /Qf-UBND ngày
tháng .... nàm 201 cüa Oy ban nhân dan thânh ph&
Ten ca quan! doanh nghip:
Dja chf:
Din tho?i:

Fax:

Chtng tôi xin báo cáo tInh hInh sCr dzng the ABTC ca các Ca nhán có ten sau:
STT

2
3
4

Ho
Ten

và S6
the ChCrc vii khi
ABTC,
ding k
ngày
ht
hn

Cht'rc vii Nhng ntrc Mic dfch S 1n Dà chuyn cong
dã dn và chuyn di
hin tai
dâ di
tác sang dan vj
th&i
gian
khác (nêu có;
hxu tri
ghi rO ten dan
vj mài)
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Chüng tôi chju trách nhim v tinh chInh xác cCia các thông tin báo cáo và cam
kêt tiêp tyc chp hành nghiêm chinh lut pháp, các quy djnh cOa các nén kinh t thánh
viên APEC áp dvng dôi vâi nguäi mang the ABTC./.
Nol nhân:

THU TRIJNG C QUAN/DOANH NGHIP

- NhLr trên;

(Kg, ghi hç ten và dong du)

- Ltxu.

V. Linh vijc Lao dng-Thirong binh và Xä hi
1. Mu d cwong báo cáo vic thc hin chInh sách trq c4v thwông xuyen, d5t xut
di v&i ngu-&i có cong cách mçzng mc bnh hiin nghèo, có hoàn cánh klió khàn
trên dfa bàn thành ph6 theo Quyé't djnh sO' 05/2015/QD- UBND ngày 25/02/2015
('mu VI)
BAO CÁO VI]C THVC HIN QUYET DJNH SO 05/2015/QD-UBND
NGAY 25/02/2015 CUA UBND THANH PHO
1. S Iu'ng tang hang nAm:
Tng s d6i tsqng tAng.....ngi.rii. Trong do:
1.Nguxi có cong gitp d cách mng truâc tháng Tam nám 1945 duçic Nhà mr&c tng"
Bang cO cOng vài Nuâc" và ngthi cO cong gicip d each mng trong kháng chin &rc
Nhà ntthc tng thuâng Huân chirnng kháng chin dang htxOng trçi cp hang tháng theo
Pháp Inh Uu dAl nguâi cO cOng vài cách mang: .... ng.r?xi
2. Thixcng binh có t I thi.rcing tt tr 21% dn 30% dang h.râng trçl cp hAng tháng
theo quy djnh cia Pháp 1nh lfu di ngu&i có cong vài cách mang: .... ng.rxi
(Gi-i kern Quyet cl/nh giá/ quyt trçr c4r,)
II. S6 ltrçrng di tirçrng giãm hang nAm
Tng s di tuqng giám: .... ngtthi. Trong dO:
I Ngir&i có cong gicip dr cách mng, thtxcng binh Co t' I thixcmg tt tir 21% dn 30%
tCr trAn: .... ngiri
2. Ngt.r&i có cong giáp d each mng, thxcxng binh có t' I thi.rcing t.t tir 21% dn 30%
di chuyn dn dja phi.rcng khác ngoài thãnh ph6.....nguài
3. Ngtr&i cO cOng giüp d each mng, thircng binh cO t' 1 thi.rcing tt tr 21% dn 30%
thrçic huing các ch d trçi cAp hAng tháng mOi theo quy djnh cCa Pháp 1nh Uu dâi
ngithi cO cong v&i cách mng, dirqc giái quy& ch d trçi cAp theo Quyét dlnh s6
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I4/2009/QD-UBND ngày 30/5/2009 cCia UBND thành ph ho.c thoát ra khôi h cn
ngheo Co d&i s6ng n djnh: .... ngLr&i
4. Ngu&i cO cong giüp do? cách m?ng, thixang binh cO t' 1 thixang tt ttr 21% dn 30%
dang hiro?ng trcy cp ur qun, huyn nay di chuyn dn qun, huyn khác trên dja bàn
thành ph Dà Nng. ....ngu&i
(Gi kern Quyt dfnh thôi hzró7lg trcr c4)
III. Các vuóng mc trong q ua trInh thrc hin

2. Mu d cleong báo cáo ké't qua thrc hin chuvng trmnh An sinh xti hç5i (mJu V.2)
- Mciu d cuvig báo cáo theo lrnh vc (mu V.2.a)
cu'ong báo cáo Chinrng trInh An sinh xã hi
Linh vtrc:
I. Cong tác ban hành van ban chi do và trin khai thic hin
- Các vAn bàn tham mru UBND thành ph ban hành
- Các vAn bàn do s, ngành ban hành
II. Kt q ua thyc hin các hot dng
- Dra trên các chi tiêu, nhiêm vtx, giái pháp và d ra trong Quyt djnh so 8868/QDUBND ngày 23/1 2/20 16 cüa UBND thành phô ban hành Kê hooch thrc hin Chixang
trmnh An sinh xâ hi trên dja bàn thành ph6 Dà Nang dn nAm 2012, dan v báo cáo các
hoat dng, két q ua dA lam dt.rqc trong tháng, liru có nêu ci the các chi sO, kêt q ua dâu
ra, không báo chung chung.
- Nêu rO nho?ng hoat dng, mvc tiêu nào chixa thc hin dirçic hoc chm so k hoach,
nguyen nhân
IV. Dánh giá chung
- Nêu thun lqi, kho khAn, nhthig k& q ua n61 bat.
- Bài h9c kinh nghim
- Han ch, tOn tal; nguyen nhán
- Djnh htr&ng hoat dng thi gian tri
V. D xuh, kin nghj
- MJu d cwong báo cáo cia UBND các qun, huyçn (mu V.2. b)
Dir thão DO ctro?ng báo cáo Chirong trinh An sinh xa hi
trên dja bàn qun/huyn:
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i. Cong tác ban hành van bàn chi dao và trin khai thirc hin
- Các vAn bàn tham mt.ru UBND thành ph ban hành
- Các vAn bàn do s&, nganh ban hành
II. Kt qua thiyc hin
Dcn vj báo cáo các hoat dng, k& qua dA lam thrçc trong tháng, kru ' có nêu cii th cAc
chi s, k& quA du ra, khong báo chung chung. Nêu rô nhng hoat dng, miic tiêu nAo
chi.ra thrc hiên dirc hoc chm so vol k hoach, nguyen nhân, theo tirng 1mb virc cci th
nhis sau:
1.

LTnh vrc Lao dng, ngLrôi cO cong và xã hi

Các hoat dng lien quan dn cong tác dy ngh tao vic lAm; h trq scra cha, xây mâi
nhA a cho h ngiRii có cong theo Quyt dlnh s6 22/201 3/QD-TTg, h trçl ngi.r&i Co cong
thuc din hO nghèo; cong tác bAo trq xA hi; chtxang trInh bAo v chAm sOc tré em.
2.

Linh vtrc BAo him xA hi

Cong tác quAn 1, chi trA các ch dO BHXFI, BHYT, BHTN. Thanh tra, kim tra, xcr l'
các hAnh vi vi pham pháp lut v BHXH, BHYT và BHTN; cong tác khuyn khIch và
h trç nông dan, ng.r dAn, ngi.rOl lao dng khu vvc phi chInh thrc tham gia BHYT tcr
nguyen, khuyn khIch vA h trçr nguii dan cO thu nhp di.rài m(rc trung bInh tham gia
BHYT.....
3.

Linh vtrc Giáo due vA DAo tao

Thçrc hin ChirGng trInh "Không Co hc sinh bO h9c"; Chi thj 24-CT/TV ngAy 10/8/2009
c0a Thành ciy; Thirc hin day h9c 02 bui/ngày cho hçc sinh tiu h9c; thcrc hin trI.rng
tiu h9c dat chun qu6c gia/ trträng trung hpc có phàng h9c b mOn dat chun; ph cp
giáo diic; Chun nAng hrc ngoai ngü cho h9c sirih cac cp; cong tác dy bi cho hçc sinh
tiu hoc;
4.

LTnhvircXâydtrng

Thcrc hin Chtrcing trInh cO nhA a, giAi quy& nbA ô chung cix cho các hO chInh sách,
CBCC, ngtr&i ngheo, ngLr&i cO thu nhâp thp khOng co dt lAm nhà &, ch a cho sinh
vien, h9c sinh có nhu cu a k ti'lc xá, cong trInh xây drng m61 dAm bAo tip cn cho
ngtrâi khuy& tt, nuóc sach;
5.

LTnhvircYt

COng tác y t& dij phông (phông ch6ng djch bnh, nAng cao nang lrc h th6ng y t dct
phOng, dAo tao dOi ngO can bO, truyn thong, giáo dc scrc khOe cong dng, thcrc hin
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các chirang trInh mtc tiêu quc gia, các dçr an v y t giãm t' I suy dinh dirOng trê em
dix&i 5 tui; giãm t' l tr vong bà mc). Nâng cao chit hxçing cong tác khám chQa bnh,
tAng s6 giu&ng bnh, m rng di tixçxng tham gia BHYT, th1rc hin BHYT toàn dan; xA
hGi boa y th; nâng cao chAt Itrçing mang hxol y t xA, phu&ng.
6.

Linh vrc MÔi trtrcrng

Cong tác xi:r I ntrâc thai cong nghip vã sinh hot, tái ch chAt thai rAn; tái s& dçing
ntthc; xi'r l chAt thai y tA; quán 1 các co s, h gia dInh san xuAt kinh tA các ngành ngh
Co phát sinh chAt thai; thirc hin mô hmnh "thôn không rác"
7.

Linh viyc Nông nghip va Phát trin Nông thôn

Các hot dng XAy dirng nông thôn mOi; thirc hin Chi.rcing trinh MTQG rnrâc s?ch Va
v sinh môi tru1ng nông thôn, nâng cao nAng Ivc khai thác thCiy san xa b&; KiAm tra
giám sat v sinh an toàn thrc phAm hang thCiy san nông lAm; h trq ngir dAn dóng tAu
cong suAt 1&n; chirang trmnh quc gia vtrcn khai barn biAn va nAng cAp m rng cAng ca
Thç Quang ti qun San Trà
8.

Linh vrc VAn hOa — Th thao

Phát triAn, nâng cao hiu qua hot dng cüa h th6ng thit ch vAn hóa, thA thao ca sc,
dAy manh phong trào th thao quAn chcing, khuyn khIch các hInh tht'rc ti,r tp luyn cac
mon thA thao hang ngAy tai gia dInh, t6 dan ph& thôn, cAc CLB thA thao,..
9.

Linh vyc Thông tin và Truyn thông

Phát trin ngun nhAn lvc co sâ, dào to bii duöng k5 nAng thông tin và truyn thông;
tAng ci.ring co sei vt chAt, k5 thuât cho h thng dAi truyn thanh co si, h thng thông
tin VA truyn thông co sâ; h trçi thiAt bj nghe nhIn cho h gia dInh ngheo, dng bào dan
tQc, min ni VA các dim sinh hoat dan ctr cong ding.
IV.Dánhgiáchung
- Nêu thun Iqi, khó khAn, nhg kAt quA ni bet.
- BAi h9c kinh nghim
- Hn ch, tn ti; nguyen nhân
- Djnh huOng hot dng thai gian tOi
A

V. Be xuat, kien ngh
- Bilu mu so

lieu báo cáo (mJu V 2. c)
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S
T
T

Tiêu chI

Don vi tInh

I

Linh vy'c LD, NCC vâ XH

I

S lao dng thrçic t?o viêc lam.
Trong do:

Ngthi

lam

Nguii

So lao dç5ng ducrc tço viêc
tang them
2

S nhà ngui Co cong duçc h tra
xãy niri, sCra chta
Kinh phi'

3

S nhà ngu&i nghèo dixoc h
xây mói, sra chfia

5

Nba

tra
Triudng

S di tuçYng NCC và BTXH
dang hi.r&ng trçi cap hang tháng

Ngithi

S di tucmg di.rçc trg cp kho
khãn dt xuat, tr cap têt bang
tiên

L.NgrOi

Kinh phI

Lüyktir
d€fl
nay

Triu dcng

KinhphI
4

Thiic hin
rong ang

Triu dng

Linh vu'c Bão hini xã hôi
D bao phà BHYT toân dan
2

S nguOi tham gia BHXH

3

Sé ngLri tham gia BHTN

VI. Linh vlyc Cong Thu'ong

1. Má1 d cu'oiig báo cáo tinh hInh thitc hin quy d/nh m5t so' chInh sách h3 1rç
phát frién san plidin hru nim trên d/a bàn thành pho' Dà N&ng ('mu VI. 1)
BAO CÁO
TInh hinh thrc hin Quy djnh môt s chInh sách h trçY phát trin
san xut san phm lu'u nim trên dja bàn thành ph Dà Nng

Tang! giãm
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I. KET QUA BAN HANH CHU TRJJNG, VAN BAN DIEU HANH LIEN QUAN
II. MQT SO KET QUA TRIEN KHAI TIJJC HIN CHI1(NG TRiNH
1. Cong tác tuyén truyn, vn dng
2. K& qua thc hin
III. DANH GIA CHUNG
1.Nhtng mt duac:
2. Nh&ng hn ch& tn ti:
IV. KE HOACH TRIEN KHAI CHIT€ING TRINH

NAM 201...:

I. Muctiêu
2. Giái pháp thc hin
a) D61 vài S& Cong Thixcng
b) D6i vói các dcm vj tham gia Chirong trinh
c) Các dcin vj khác (Sâ Du ljch, UBND các qun, huyn...)
V. MEN NGH, BE XUAT

2. Báo cáo kIt qua thyv hin chuvng trInh xüc tiê'n thzto71g mi cia 1hànhph6 Da
N&'zg ('mäu V12,)
- Mu d curing báo cáo (mu VI.2.a)
BAO CÁO
V tInh hInh trin khai thiyc hin Chirong trInh xñc ti& thuring rni
cüathành phDàNng
Nãm....

I. CONG TAC QUAN LY NHA NUOC DO! VOi HOiST BQNG XUC TIEN
THUYNG M41
I. Cong tác quân J nhà niràc di vâi hot dng khuyn mi
2. Cong tác quãn ! nhà nu&c d& vâi hot dng hi chq trin lAm thi.rng mi (HCTLTM)
3. Cong tác QLNN di vâi hot dng VAn phOng dai din cüa
th ch(rc XTTM nucc ngoài
t?i Viêt Nam
4. Cong tác theo dOi, giAm sat, thanh tra, kim tra vic thirc thi pháp 1ut
ii. yE TRIEN KHAI MQT SO NQI DUNG THEO QUY DINH
TiI NGHI DJNH
81/2018/ND-Cp
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1. V giâi quyt thu tiic hânh chInh
2. Cong tác tuyên truyn, ph bin và theo dOi thi hânh pháp 1ut
3. V cong b thông tin, dla chi thi.r diên tcr tip nhn d tip nhn, giái quyt thu tiic hành
chIn h
III. iiE XUAT, MEN NGH!

- Biéu máu so

lieu báo cáo ('máu VL2.b,)

Phuluci
Tmnh hmnh th'c hin quân I' nhã nu'&c ye khuyn mi trong nàm

S, Iiu

Ni dung

TT

Phu Inc 02
TInh hInh thc hin quãn I nhà nu'&c v Hii chçr/Triên lam thu'ong mi nàm..
So hrqng

Ni dung

STT

Phu Inc 03
Danh mvc Hi chçr/Trin lam thuo'ng mi dã du'ç'c SO Cong Thuo'ng
xác nhn dàng k to chirc thic hin trong näm

TI

1

TENHQI
CH/ TRIEN
LAM
TI!1XONG
MiJ

QUYMODI!KIEN
TH(YI
GIAN

DR
DIEM

SAN PHAM
TRI!NG
BAY

TINT!
CHAT
HCTL

Gian
hang

Drn V,
DN

DCINV!
CHU
TRI
THIC
HIN
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3. Mciu d cu0ng báo cáo tang hQp tInh hInh trie'n khai thyc hin Chztoiig trinh ho'
trçr doanh nghip trong hogt dç5ng xac tiê'n xuat khdu theo Quyé't djnh so' J101/QDUBND ngày 01/3/2017 cia UBND thành pho Dà Náng (mu VI. 3)
BAO CÁO
V/v tInh hInh trin khai thyc hin ChirongtrInh h trçr doanh nghip trong hot
dçng xuc tien xuat khau theo Quyet dnh so 1101/QB-UBND ngay 01/3/2017 cua
UBNDthành phBãNng
Näm
I. TtNH HiNH VA KET QUA THIfC HIN NHIM VTJ DUC GIAO THEO
CHIJONG TRINH TRONG NAM BAO CÁO
II. KIlO KHAN, VU(NG MAc VA MEN NGH!, BE XUAT
III. KE HOICH NHIM V11 NAM TIEP THEO
VII. Linh virc Nôi vu

1. Mu d czong btho cáo icIt qua thtc hin các Ciii thj (mu VII.])
BAO CÁO KET QUA THTJC fflN CH TIlT
(Báo cáo tri!c tuyAn thông qua phdn mm,)

I. T!NH HINH TRIEN KHAI
1.Cong tác chi do, diu hành trin khai Chi thj 29-CT/TU *:
2. Hinh thCrc tuyên truyn, ph bin d&n toàn th CBCCVC, ngix&i lao dng trong din v
va cong dan, t chcrc:
- Hop:

Thành ph.n hop:

- Hi nghj:

Thãnh phAn dr hQi nghj:

- Sinh hot chuyên d:

Ten chuyên d:

- Website: (Nêu c th hlnh thcrc tuyên truyn qua website):
- Trên các phucing tin truyn thông (phát thanh, truyn hInh ...):
- HInh thirc khác:
3. Lit ké các chuyên d v hc tip, lam theo tm gi.rong do dCrc HCM dâ dtrçrc trMn khai t?i
ca quan, do!n vj (nu co)*
4. Viêc t chCrc tip nhãn kin, phân ánh, khiu nal, t cáo cCia cOng dan, t ch&c di
vâi hành vi quan lieu, tham nhUng, tieu crc, thiu trách nhim, có thai d ccra quyn,
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hách djch, sách nhiu, gay phin ha cho nhân dan trong thrc thi cong vçi. Ch9n hmnh thcrc
dA trin khai:
- Tip dan trrc tip. S 1n tip dan:
- HOrn thu gop . S thu gop duçic tip nhân qua hOrn thux:
- Chuyên miic tip nhn và trã l?xi kin gop 2 trén website: S
dung trên qua chuyên mic nay

kin phàn ánh v ni

- s6 din thoi dtr&ng day nóng:
+ Lit ké các s din thoai &r1ng day nóng (k cã cCua dan vj trurc thutc):
+ 56 cuc din thoai gçi d6n durng day nóng d6 phãn ánh v nOi dung trên:
- HInh thCrc khác. Mo tá cu th6:
5. Theo dôi, k16rn tra tInh hInh thrc hin Chi thi s6 29-Ci/TU và Clii thj s6 14/CTUBND
-S6krcytki6mtradâthtrchjén *:
+ Trong do ki6m tra dt xut *:

- s6 krçing sal phm phát hin du.rqc qua kim tra *:
+ Trong do, dâ xcr l :
II. KET QUA THVC HIN (BAO GOM CA DN V TR!C THUC)
1. TInh hmnh dAng k thurc hin Chi thj s6 14/CT-UBND và Chi thj s6 29-CT/TU cüa
CBCCVC và nguYi lao dng trong don vj
- So krqng dang ky cua CBCCVC:
+ Ti ca quan:
+ Ti các don vj trirc thuic(TInh t6ng cho tt cá dan vj trirc thuOc):
- T6ng s6 CBCCVC:
+ Iai ca quan:
+ Tai các dan vj trirc thutc(TInh t8ng cho tt câ dan vj trVc thuc):
2. Kt qua thirc hin ni dung "5 xây, 3 ch6ng" ccia CBCCVC và nglr&i lao ding trong
dan vi
a) K6t qua dánh giá tal Ca quan *:

STT

T l CBCCVC hoàn thãnh theo mfrc d (%)

Tiêu chi thrc hin
T6t

I

V tir tu&ng chmnh trj

II

V thyc hin chüc trách,

Khd

Trung binh

Yeu
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nhim vii du'çrc giao
III

5Xy
Trch nhiêm

2

Chuyén nghiêp

3

Trung thrc

4

K'cLroT1g

1

Trách nhiém

IV

3 Chng

1

Quanliêu

2

lieu

3

ciic

Bénh hinh thirc
V khc phic, sra chü'a
nhu'ng hn ch, khuyt
diem thôi gan qua Va
näm 2017

VI

V k hoch hành dng
thrc hin Nghi quyêtflai
hi XII cüa Bang và
Nghj quyt Di hi 1n
th? XXI Bang b thãnh
ph

b) T?i các dan vj trirc thuôc (thng cho tht
STT

Tiêu clil thtrc hiên

I

V tu tir&ng chmnh trj

II

V thrc hién chüc trách,
nhiêm vu dirçrc giao
S Xãy
Trách nhiêrn

2

Chuyên nghip

3

Trung thirc

4

I( ctrang
Trách nhiêm

IV

3 Chng
Quan

lieu

dan vi trrc thuc) *:

T5' lê CBCCVC hoàn thAnh theo mCrc dE (%)
T6t

III

ca

Khá

Trung bInh

Yu
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2

Tiëu circ

3

Bênh hInh thirc
V khc phic, sfra ch&a
nh&ng han ch& khuyt
diem thOi gian qua và
nm 2017

VI

V k hoch hãnh dng
thirc hiên Nghj quyt Di
hi XII cüa Dãng vã
A
Ngh quyet Di h9i Ian
thfr XXI Dãng b thãnh
p h6
Ket

th1rc hin cãc giai pháp cy the cOa ca quan, dan v theo Chi thi s 29-CT/TU và
Chi th si 14/CT-UBND

TT

qua

Nhiem vu

thai phap
thtrchiçn

Giâi pháp nOi bt tal dan vj trong
viêc trin khai thuc hiên cac chi
thi theo Cong van s I 344/UBNDSNV

2

ChAn chinh k' Iut, k cuung
hânh chInh; thai d, tinh thAn,
trách nhiêm cüa CBCCVC

3

Nâng cao tInh chuyOn nghip côa
can b, cong chtrc, viên chirc và
nguoi lao dng
Day manh tmg dyng cOng ngh
thông tin, nâng cao chAt ftrong giâi
quyAt thi tyc hành chinh cho cong
dan, t chirc

5

Day manh phân cAp, phân quyAn
cho các ngành, dja phuang, Dng
th7i phãi bão dam các ngun lirc
và diu kiên cAn thit d các ca
quan, dan vj dupc phân cAp, phân
quyAn thtrc hin nhim vy, quyAn
han. Co giâi pháp cv thA dA theo
dOi, kiAm tra vic thtrc hin nhiêm

Dukiensan
pham dau

ra

Ket qua thirc
hien

Dnh giä
mirc dç
hoan
thãnh(%)

37
vu, quyn hn cCia các ca quan
duoc phân cp, phãn quyn.

6

Trá lài dCing thà han 100% các
câu hOl chuythi mic HOi dáp ctia
Cng Thông tin din tCr thành ph
và câu hOi gri dn email cia Chü
tjch UBND thânh ph6.
Các sô, ban, ngânh, UBND quán,
huyên,
phung,
xä:

7

8

- Xày drng quy ch phi hcrp cht
chë di vài 100% tht tuc hành
chInh thuc thm quyn giãi quyt
cüa ca quan, don vl có mi quan
h phi hp v&i cac ca quan, don
v khác trong qua trinh giái quyt.
- Trên Ca sr kt qua rà soát và
cong b danh myc thi tic hành
chmnh ni b thutc thm quyn
cia các ca quan, don vj, dLra tlr 90
% dn 100% thO tuc hành chInh
thuc th.m quyn quyt dnh cOa
thu trung Sâ, ban, ngành, Chu
tich UBND qun, huyn, phirông,
xâ thtc hin theo ca ch mt cra.
- Di v&i nhüng Ca quan, dan vj
cO th.rc hiên ca ch4 môt ca liOn
thông có It riht 01 giãi pháp d
tuyOn truyn ring räi co' ch mt
ci'ra liOn thông trong giOi quy& thu
tyc hành chmnh thuôc thm quyn
cüa ca quan, dxn vj dn di tixçmg
thirc hiên.
Tt cà co' quan Trung xong dong
trOn dia bàn thOnh ph thc hin
vic cOng khai, minh bach, cp
nht kp thô'i 100% thu tyc hành
chinh thuôc thm quyn giOi
quyt cOa ngãnh (thành ph6,
qun, huyên, phuO'ng, xã) t?i
cng thông tin din tCr cOa co'
quan, dan vj, Cng thông tin
din tü thãnh phd, Cng thông
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tin djch vi cong thãnh ph&

4. Kt qua thtrc hin mt s nhim vii v vic thirc hin Chi th! 14/CT-UBND (dành cho các Co
auan, don vj: So Giáo diic và [Mo tao; SO Lao dng-Thuong binh và XA hi)
- Cong tác chi do và trin khai k hoch giáo dc chu.n mvc dao dirc ngh nghip cho hcc
sinh, sirih vien trong cac cor sO giáo diic, dào tao và day ngh thuc phm vj quãn 1y cüa co
quan:
- HInh thirc trin khai, ph bin:
+Toa dam:
+Hôjthão:
+DLrthi:
+ Hlrih thCrc khác:
- COng tác biên soon chi.rong trmnh, giáo trInh v dao d(rc H ChI Minh d dt.ra vào giãng day 0
cac cp hçc, bc h9c 0 da phtxcing:
5. Các kt qua ni bt khác v cal cách hành chInh dâ trin khai tai Co quan, don vj:
ifi. DANH GL& KET QUA TH1C }1I
1.Nêu It nh& mt chuyn bin trong vic thrc hin các Chi thj trong nãm 2018 so vOl trithc
day cCia co quan, don v j*
2. Vtr&ng mdc, thn tai, hn ch và kin nghj trong thirc hin các Chi thj *
IV. KHEN THIStJNG (lien quan dn vic thrc hin Chi thj s 29-CT/TU)
1.S tp th dA thrçic don vj khen thirOng*:
2. S6 cá n1in d &rçxc don vj khen thuang*:
V. K' LVT, XIY L' HANH VI VI PH4.M (lien quan dn vic thirc hin Chi thj s6
29-CTITU)
S krqng can b, cong chüc, viên chüc bj xü I k5' 1u t*:
Chi tit:
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2. Mu d cwig báo cáo dánh giá xe
loi cong tác Van thit — ha tr hang nàm
('mu VII 2)
BAO CÁO THÔNG

KE CONG TAC VAN THU - LIYU TRCJ

(Báo cáo irc tiiyé'n thông qua phdn inln,)

Ni dung tiêu chI

Do'n vi tInh

A. CONG TAC VAN THU'
O9O1.N/BNVyçL VAN BAN CHI DAO
VA HUNG DAN
NGHJEp
CONG TAC VAN THU
1. Quy ch, quy trinh van thu
2. Danh muc h so'
3. Quy ch khác v van thu' (nhu' Chi thi,...)
0902.N/BNV..VTLT

VAn bàn
VAn bàn

sO TO CHTYC VAN THU

1. Trong dO: T chfrc van thu' dc Ip
2. Trong do: T chU'c van thu' không dc Ip
0903.N/BNV.VTLT

VAn bàn

T chi.'rc
T chrc

SO NHAN Sf1 LAM CONG TAC VAN THU

1. Tng s nhãn sir (tmnh t& ngày 15/12 nãm báo cáo)

Ngirô

1.1. Trong do: N& (<=tng s nhàn sir)
1.2. Trong do: Chuyên trách (<=tng st nhán sr)
cäc trInh dl dào tao du'Oj dâ < tôn
2.1.Trêndaj hoc

so

NguOi

Cong so Ju'çrng nhãn sur cfla
nhnsur)

2.1.1. Trong do: Dai h9c chuyen ngành van thir, lu.ru trr
2.1.2. Trong dO: Cao dng chuyén ngành van thir, Jim tr
2.1.3. Trongdo: Trung cp chuyên ngành van thir, Jiru tr&
nr

Ngirà

2.1.4. Trong do: Chcmg chi bOi duOng, tap huãn van thir, luu
2.2. Dai hoc
2.2.1. Trong dO: Cao ding chuyen ngành vAn thu, Jim tr&
2.2.2. Trong do: Trung cp chuyên ngAnh vAn thLr, Juu tr

Nguyi
Ngui

S Itrçrng
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2.2.3. Trong do: Chmg chi bM du'O'ng, tap huAn van this, hiLl

N gisO

tra

Ngi,rô'i

2.3. Cao dng
2.3. 1. Trung cp chuyên ngành van this, h.ru tra

Nguà

2.3.2. Trong do: Chimg chi bôi throng, t.p hu.n van this, h.ru

Ng

tra
2.4. Trung cap

Ngi.rOi

2.4.1. Ch&ng chi bi throng, tAp hun van this, h.ru trCr

Ngis?si

2.5. So' cp (tap huAn ngAn han)

Ngisà

2.5.1. Trong do: Chuyên ngành van this, luu tra

3. Cilia theo ngch cong chCrc, ch&c danh ngh nghip viên
chu'c, chtrc danh nghe nghiçp van thir (liru y: CQng so Itrç'ng nhan sij
cüa các ngach, CDNN duói day < tong s6 nhan s
3.1. Van this chInh và tiso'ng du'o'ng

Ngu'O

Ngis6

3.2. Van this va tisong di.ro'ng

NgLr?Yi

3.3. Van this trung cAp và tiso'ng du'ong

Ngui

3.4. Khác

NgLrO'i

4. Chia theo nhóm tui (Itru ': Cong s lu'çrng nhân sir cüa các
nhOm tuôi dtrOi day <= tong s nhãn sir)
4.1. Tir 30 tuti tr& xung

Ngi.thi

4.2. Tir 31 dAn 40 tui

Ngi.rà'i

4.3. Tir 41 dAn 50 tui

Ngu&i

4.4. Tr 51 dAn 55 tui

Ngi.rôi

4.5. Tr 56 dAn 60 tuAi

Ngi,r&i

4.6. Trên 60 tuAi

Ngi.rO'i

0904.N/BNV-VTLT. sO LUNG VAN BAN
1. Tng s van bàn di (tr ngày 15/12 näm trtr&c dAn ngày 15/12
närn báo cáo). Lu'u ': VB du'o'c phát hnh du'O'i 2 hInh thfrc thIchi
thông kê 1 trong 2 hInh th(rc là riên giây hoc din t&; do do, tOng sO
VB di = YB di nAn giAy + YB di din tCr
1. 1. Trong do: Van bàn di nAn giAy
1.2. Trong do: Van bàn di din tir

2. Tng s van bàn dAn (tfr ngày 15/12 näm tru'&c dAn ngày
15/12 näm báo cáo).

Van ban

Van bàn
Van bàn
Van bàn

2.1. Trong do: Van bàn dAn nAn giAy

Van bàn

2.2. Trong dO: VAn bàn dAn din tr

VAn bàn

0905.N/BNV-VTLT. sO LU1NG HO SO (Iu'u : TnrO'ng hqp h
so' có ca 2 loi vAn bàn nAn giAy vä vAn bàn din tfr thI chI thng kê 1
trong 2 hInh thfrc là ho so' nên giãy hoc h so' din tü')

Ho so'

4

41

1. Trong do: H so' nn giãy

Hscr

2. Trong dO: Ha s din t&

Ha so'

B. CONG TAC LUU TRU
0906.N/BNV.VTLT SO LUNG VAN BAN CHI DO vA
HTJNG DAN NGH1P VU CONG TAC
LUU TR(Y
1. TOng so vn bàn dOi vOi Liru tr& co' quan (tmnh dn ht ngày
15/12 näm báo cáo)
1.1. Quy ch, quy trinh nghiêp vu liru trCr
1.2. Quy ch khai thác, scr dung tài 1iu liru
trü
1.3. Nci quy ra váo kho h.ru tr

Van bàn
Van bàn
Van bàn

1.4. Bang thai han báo quàn

Van bàn

1.5. Các quy dnh khác v ltru trCr

VAn bàn

2. Tang s van bàn di vO'i Lu'u trü ljch scr (tinh dn ht ngày
15/12 nàrn báo cáo) -> Chi cO Trung tam Lu'u tr& lch s1r thirc hin
bãocáonj dung nay
2.1. Quy ch, quy trinh nghiêp vii luii trü
2.2. Quy ch khai thác, sir dyng tài

Van bàn

lieu

li.ru trü

2.3. NOi quy ra váo kho lu'u trü'
2.4. Bang thOi han báo quán
2.5. Các quy dnh khác v li.ru trU
0907.N/BNV-VFLT. SO TO CHTC LIJU TRU
1. Ttng s t chO'c di vO'i Luu trfr co' quan (tInh dn ht ngày
15/12 nAm bäo cáo)
1.1. Trung tam Liu tra vã tuo'ng throng
1.2. PhOngLLrutru
1.3. TaLtjutrct
1.4. Bphan1t.rutra
2. Ting s tj chü'c dai vó'i Ltru tr& 1ch sfr (tInh dn ht ngày
15/12 nAm báo cáo) -> Chi có Trung tarn Luii trfr ljch
sfr thy'c hin
báo cáo ni dung nay
2. 1. Trung tam Lru trCr và tu'ong throiig
2.2. PhOng Luu trO
2.3. Ta Li.ru tra
2.4. BO phn lu'u tr12r

VAn bàn
VAn bàn
VAn bàn
VAn bàn
VAn bàn
VAn bàn

Ta ch(rc
Trung tam
Phông
To
B phn
Ta chCrc
Trung tam
Phông
To
Bphán

O908.N/BNVVTLT. sO NHAN siY LAM CONG TAC LIXU TRU'
1. Lu'u tr&co'quan
1.1. Tang sa nhàn sr (tinh dn 15/12 nAm báo cáo)

Ngi.räi
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1.1.1. Trong do: Nt (<=tng s nhân sLr)

NguOi

1.1.2. Trong do: Chuyên trách (<=tng s nhân sir)

Nguii

1 .2. Chia theo trinh d dâo tao (h.ru ': Cong s 1I.r9ng nhân sr cOa
các trinh d dào tao duó'i day <= tOng sO nhân sir)
1.2.1. Trên dai hoc

Ngu'O

1 .2.2. Dal h9c

Ngtr&i

1.2.2.1. Trong do: Chuyên ngành van thi.r, lun tra
1 .2.3. Cao d.ng
1.2.3.1. TrongdO: Chuyën ngành van thLr, hru trr
1.2.4. Trung cp
1.2.4.1. Trong do: Chuyën nganh van thix, lixu tr&
1.2.5. So cp (tip huAn ngn han)
1.2.5.1. Trongdó: Chuyên nganh van thir, ru trtr

Ngi.rô
NgLrOi
NgrOi
NguO
NguOi
NguO
Ngrô

1.3. Chia theo ngach cong chtrc, chirc danh nghê nghip viên
chrc, chirc danh nghe nghip h,rutra (km ': Cong so krcrng nhân si,r cOa
các ngach, CDNN di.rOi day <= tOng so nhân sir)
1.3.1. Liru trCt viên chInh và tuung throng

Ngui

1.3.2. Liru trCr vian Va tlro'ng throng

Ngri

1.3.3. Liru trt viên trung cp Va tirong throng

NguO

1.3.4. Khác

Nguu

1.4. Chia theo nhóm tui (luii ': Cong s krçng nhân sij cUa các
nhóm tuOi duOi day <= tOng so n.han si,r)
1.4.1. Tr 30 tuOi trO' xung

NguO

1.4.2.Tr31 dn40tui

Ngr?ri

1.4.3.Tr41 dn50tui

NgLrO

1.4.4. Ttr51 dn 55 tui

Ngrui

1.4.5. Tir 56 dn 60 tui

NgrO

1.4.6. Trên 60 tui

NguOi

2. Liru trü' ljch sfr (chi CO Trung tam Liru tru' 1ch sir bäo cáo ni
dung nay)
2.1. Tang s nhân stir (tInh dn 15/12 nam báo cáo)

Ngirài

2.1.1. Trong dO: N (<=tng s nhãn sir)

Ngirà

2.1.2. Trong do: Chuyên trách (<=tOng s nhAn si)

NgirO

2.2. Chia theo trin.h d daotao (lt.ru ': Cong so lirc'ng nhân si,r cOa
các trinh d dào tao dirO'i day < tong so nhân si,r)
2.2.1. Trén dai hçc

Ngirôl
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2.2,2. Dai hoc

Nguo

2.2.2.1. Trongdo: ChuyOn ngành vAn thLr, lu'u tr&

Ngui

2.2.3. Cao ding

Ngthi

2.2.3.1. Trongdo: ChuyOn ngành vAn thT.r, luu trCr

Ngir?i

2.2.4. Trung cap

Ngir?ri

2.2.4.1. Trong do: ChuyAn ngành vAn thir, liru trC

Ngiroi

2.2.5. Scr cAp (tap huAn ngn h?n)

NgirO

2.2.5.1. Trong do: Chuyên ngành vAn thir, Ii.ru trO'

Ngul

2.3. Chia theo ngach cOng chrc, chtrc danh nghA nghip viOn
ch&c, chcrc danh nghê nghiêp Iu'u tr (itxu ': Cing sO lirçmg nhAn sir cOa
các ngach, CDNN dual day <= tOng sO nhân sir)
2.3.1. Lu'u trCi' viOn chInh và tuorig throng

NguO

2.3.2. Li.ru trtt viOn và tuong throng

NguO

2.3.3. Liru trQ viOn trung cAp và tirong thro'rig

Ngu?ri

2.3.4. Khác

Ngi.rOi

2.4. Chia theo nhOin tui (Itru ': Cong s hrcrng nhán sr cOa các
d tuOi duri day <= tong so nhán sir)
2.4.1. Ttr 30 tuôi tr& xuOng
2.4.2. Tir 31 dAn 40 tuAi
2.4.3. T&41 dAn50 tuAi
2.4.4. T& 51 den 55 tuAi
2.4.5. Tir 56 den 60 tui
2.4.6. Trên 60 tuAi

NgirO
Ngir&i
NguO'i
Ngir&i
NgirO'i
Nguo

0909.NJBNV-VTLT. SO TA! LIEU LU1J TRU
1. Lu'u trü'coquan
1.1. Tong so phOng/suix tp/công trinh liru trU' (tinh den ngày
15/12 nAm báo cáo)
1.1.1.Trongdó: Ssirutâp
1.1.2. Trong dO: S cOng trinh
1.2. S tái 1iu nAn giây
1.2.1. Quy ra métgiá tài 1iu

PhOng/s iru
tp/cOng trinh
Sin tap
Cong trInh
H so/DVI3Q
Métgia

1.2.2. Mirc do xCr l tài lieu
1.2.2,1. S tài lieu dA chirih 1 hoàn chinh
1.2.2. 1,1. Quy ra met giá tái lieu (dA chmnh l hoàn chi'nh)
1.2.2.2. S tOi lieu dA chinh l so b

H scr/DVBQ
Métgiá
H sa/DVBQ

C
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1.2.2.2.1. Quy ra môt giá tài lieu (cia chInli l sa b)

Met giá

1.2.2.3. S tài 1iu chcra chinh I (quy ra môt giá tài lieu)

Met giá

1.2.3. S tài 1iu nn giy b hcr hông (quy ra môt giá tài lieu)

Môt giá

1.3. S tài lieu bàn d

Tâni

1.3.1. S tài lieu cia thông ké biën mvc

Tm

1.3.2. S tài lieu b hi,r hông

Tm

1.4. Sotai lieu ghi am
1.4.1. Quy ra s gi nghe
1.4.2. So tai lieu cia thong ke bien muc
1.4.2.1. Quy ra si gi? nghe
1.4.3. So tai liçu ghi am b hir hong
1.5. So tai lieu ghi hinh
1.5.1. Quy ra gi& chiu
1.5.2. So tai lieu cia thong ke bien muc
1.5.2.1. Quy ra s gi chiu
1.5.3. S tài 1iu ghi hinh bj hu hông
1.6. S tài lieu phim, ánh

Cuôn bang,
cia
Gi nghe
Cuôn bang,
cia
GRi nghe
Cuôn bang,
Cuôn bang,
cia
Gi chiu
Cuôn bang
cia
Gi chiu
Cu9n bang,
Chic

1.6,1. Trong dO: S phim am ban

Chic

1.6.2. S tái lieu phim, ânh cia thng kê biên miic

Chic

1.6.3. S tài lieu phim, ãnh bj hu' hông

Chic

1.7. Sé tâi lieu den tr
1.7.1. Quy ra dung 1cr9'ng
1.7.2. Trong do: S tâi lieu cia cO dO lieu dc tá
1.7.2.1. Quy ra dung lisçing

H so
MB
Ho so
MB

1.8. Tài lieu khác
1.8.1. Tng s tài lieu khac
1.8.2. Trong dO: Quy ra môt giá tài lieu

H so
Môt giá

1.8.3. Trong do: Quy ra s gi nghe

Giä nghe

1.8.4. Trong dO: Quy ra s gi chiu

Gi chiu

1.8.5. Trong do: Quy ra dung 1u9'ng

MB

2. Lu'u tr& ljch si'r (chi có Trung tam Lu'u trü' llch sü' báo cáo nôi

I
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dung

nay)

2.1. Tang s phông/sru tap/cOng trinh kru tr (tInh dn ngày
I 5/12 näm baa cáo)

Phông/smi
tp/công trinh

2.1.1. Trong do: S si.ru tp

Siru tp

2.1.2. Trong do: S cong trInh
2.2. Si tái

lieu

Cong trinh

nn giy

H solD VBQ

2.2.1.Quyrametgiatai lieu

Métgiá

2.2.2, Mtrc dO xir l)2 tài lieu
2.2.2.1. S tài lieu da chinh l)2 hoàn chinh

H sci/DVBQ

2.2.2.1.1. Quyramëtgiatai liu(dâchInui 1)2 hoàn chinh)
2.2.2.2. S tài lieu da chinh 1)2
2.2.2.2.1. Quy ra met giá tài

S0

b

lieu

Métgiá
H sa/DVBQ

(da chfnh 1)2 sa b)

Met giá

2.2.2.3. S tài lieu chira chinh 1)2 (quy ra met giá tài
lieu)
2.2.3. S tài lieu nn giy bj hir hông (quy ra met giá tài lu)

Met giá
Met giá

2.3. S tài lieu bàn d
2.3.1. S tài

lieu

Tm

d thng ké biên mçlc

Tam

2.3.2. S tài 1iu b his hông
2.4. So tai lieu ghi am
2.4.1. Quy ra s gii nghe
2.4.2. So tai lieu da thong ke bien muc
2.4.2.1. Quyrasgixnghe
2.4.3. S tài

lieu

ghi am bj his hông

2.5. So tai lieu ghi hinn
2.5.1. Quy ra giô' chiu
2.5.2. So tai lieu da thong ke bien muc
2.5.2.1. Quy ra s giO' chiu
2.5.3. S tâi lieu ghi hirth bj hi.r hông
2.6. S tài liu phim, ánh

Tm
CuOn bang
dTa
Gi& nghe
Cuôn bang
dia
Giânghe
Cun bang,
CuOn bang,
dTa
G

chiu

CuOn bang,
dia
GiY chiu
Cun bang,
Chic

2.6.1. Trong do: S phim am bàn

Chic

2.6.2. S tài

lieu

phim, ành da thng kO biën muc

Chiêc

2.6.3. s6 tài

lieu

phim, ánh bi his hông

Chiëc
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2.7. S tài

lieu diên tr

H so

2.7.1. Quy ra dung hrçng
2.7.2. Trong do: S tài

lieu dä có dt Iiu dac tá

2.7.2. I. Quy ra dung Iircrng
2.8. Tài

MB
H so
MB

lieu khác

2.8. 1. Tang s tái

lieu khác

2.8.2. Trong do: Quy ra met giá tai lieu

Ho SO
Met giá

2.8.3. Trong dO: Quy ra s giO' nghe

Gi nghe

2.8.4. Trong do: Quy ra s gi chiu

GR chiëu

2.8.5. Trong do: Quy ra dung Iu'çmg

MB

0910.NIBNV-VTLT, SO TA! LIEU LTfIJ TRU THU THP
1. Lu'u tr co' quan
1.1. Tâi 1iu nên giáy
1.1. 1. S tái lieu lu'u tr da thu thp trong nAm (tr ngày 1 5/12
näm trtró'c den ngây 15/1 2 näm báo cáo)
1.1.1.1. Quyrarnetgiatai lieu
1.1.2. S tài lieu luu trCr dâ dn han thu thâp nhirng chira thu
thap -> quy ra met gia tai Iiçu (tinh den ngay 15/12 nam bao cao)

H Sa/D VBQ
Métgiá
Met gia

1.2. Tài lieu bàn do
1.2.1. S tài 1iu luu trti da thu thp trong nãm (t1r ngày 01/01
den ngày 3 1/12 näm baa cáo)
1.2.2. S tái 1iu lu'u trft da dn han thu thâp nhi.rng chiia thu
th.p (tinh den ngày 3 1/12 närn báo cáo)

Tm
Tm

l.3.Tài liughi am
1.3.1. S tài lieu liru trü' da thu thâp trong nãm (t1r ngáy 01/01
dOn ngày 31/12 nArn báo cáo)
1.3.1.1. Quy ra s giO' nghe
1.3.2. S tái 1iu li.ru trO' dA dn han thu thâp nhirng chira thu
thp (tInh dOn ngAy 3 1/12 nAm báo cáo)

Cun bAng,
dia
Gi nghe
Cun bang,
dTa

1.4.Tài liughi hInh
1.4.1. S tái lieu luu trO dA thu thâp trong nAm (tl:r ngáy 01/01
dOn ngáy 3 1/12 nAm báo cáo)

Cun bang,
dia

1.4.1.1. Quy ra s gi chiu
1.4.2. S tái lieu liru tra di dn han thu thp nhung chi.ra thu
thp (tInh dOn ngày 3 1/12 nAm báo cáo)

Gi chiu
Cun bang,
dia

1.5.TAi liuphim, ánh
1.5.1. S tái 1iu liru trU' di thu thp trong nAm (t1r ngáy 0 1/01
dOn ngáy 31/12 nAm báo cáo)
1.5.2. S tái 1iu Rn tra da dn han thu thp nh.rng chira thu

Chic
Chic
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thp (tfnh dn ngáy 31/12 nãm báo cáo)
1.6. Tái lieu diên tir
1.6,1. S tài lieu kru trU' da thu tMp trong näm (tr ngáy 01/01
den ngày 31/12 nAm báo cáo)
1.6.1.1. Quy ra dung li.rçmg
1.6.2. S tài lieu h.ru trU dã dn han thu thâp nhung chi..ra thu
thp (tInh den ngày 31/12 näm báo cáo)

Hscy
MB
Ho so

1.7. Tài lieu khác

tp

1.7.1. S tái lieu hiu tr' da thu thp trong nãm
1.7.2. S tái lieu lu'u tr da dn han thu thâp nhu'ng chua thu
,

2. LLru tr& ljch sü' (chi có Trung tam Lu'u tr& llch sü' báo cáo ni
dung nay)
2. 1. 'Iii lieu nn giy
2.1.1. S tái lieu 1Lru tra da thu thp trong näm (tir ngáy 01/01
den ngây 31/12 nãm báo cáo)
2.1.1.1. Quyramétgiatai lieu
2.1.2. S tàj lieu li.ru trU' da dn han thu thp nhi.rng chra thu
thp -> quy ra met giá tài lieu (tmnh den ngày 31/12 nãm báo cáo)
2.2. Tái lieu ban d
2.2.1. S tái lieu lLru tr dã thu th,p trong nãm (tr ngày 01/01
den ngày 3 1/12 näm báo cáo)
2.2.2. S tài lieu lu'u tri d dn han thu tháp nhirng chi.ra thu
thap (tinh en ngay 3 1/12 nam bao cao)

Met giá
Met gia

H soIDVB
Métgiá
M e gia

Tm
Tam

2.3. Tái lieu ghi am
2.3.1. S tài lieu kru tra d thu thp trong nãm (tr ngày 01/01
dênngày3l/l2narnbaocáo)
2.3.1.1. Quyrasginghe
2.3.2. S tài lieu km trU' da dn han thu thp nhirng chira thu
thp (Linh den ngày 3 1/12 nãm báo cáo)

Cuen bang,
dia
Ginghe
Cuen bang,
dia

2.4.Tài liughihinh
2.4.1. S tái lieu km trQdathu thp trongnam (tirngáy 0 1/01
den ngày 3 1/12 nàm báo cáo)

Cun bang,
dia

2.4.1.1. Quy ra s gi chiu
2.4.2. S tài lieu km tra da dn han thu thp nhirng chira thu
thp (tmnh den ngày 31/12 nAm báo cáo)

Gi chiu

2.5. Tái lieu phim, ánh
2.5.1. S tài lieu km trD' d thu thp trong näm (tir ngáy 01/01
den ngáy 3 1/12 nãm báo cáo)
2.5.2. So tài lieu luu trCr dâ dn han thu thâp nhtrng chira thu
thap (trnh den ngay 3 1/12 nam bao cao)
2.6. Thi lieu diên tir

Cuen bang,
dTa

Chic
Chiec
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2.6.1. S tài lieu hru trt dã thu thp trong nãm (tr ngáy 01/01
den ngáy 3 1/12 näm báo cáo)
2.6.1.1. Quy ra dung h.rcmg
2.6.2. S tãi lieu h.ru tri dã dn han thu th.p nhrng ch1.ra thu
thp (tinh den ngày 3 1/12 nãrn báo cáo)

MB

2.7. Tài lieu khác
2.7.1. S tái lieu kru trü dä thu thp trong näm
2.7.2. S tel lieu kru tr dâ dn han thu thâp nhung chi.ra thu

thp
0911.N/BNV-V'TLT. SO TAI LIEU LIXU TRU'DU'A RA SU
DJNG (tr ngãy 01/01 dn ngãy 31/12 nám báo cáo)
1. Ltru tr&coquan

Met giá
Met gia

1.1. Tãi 1iu phuc vu theo yêu cu dôc giã
1.1.1. S lJ9t ngu?xi khai thác, sr diing tài lieu

Lu9t ngri

l.1.1.1.Taiphôngd9c

Ltrçnngi.rôi

1.1.1.2. Truc tuyên

LIrDt ngl.r&i

1.1.2. S H sa/D VBQ phiic vi dc giá

Hc soiVBQ

1.1.2.1. Trong do: Tài lieu nn giy

H solD VBQ

1.2. Tài lieu do Ca quan LLru tr cOng b& giài thiu
1.2. 1. S 1u9t ngi.ri khai thác, sr ding tài I iêu
1.2.2. S H soiDVBQ di.ra ra s& dvng
1.2.2.1. Trongdo: Tài Iiu nn giy

Ll.r9't ngU?Yi
H so/DVBQ
Ho sci/DVBQ

1.2.3. S bài cOng b& giài thiu

Bài viét

1.2.4. S In truTig bay, trin lam

Lan

1.2.4.1. Trong do: S 1.n tnrng bay, trin lam trirc tuyn
1.2.5. S .n ph.m xut h?.n
1.2.5.1. Trong do: S n phm din tcr
2. Lu'u tr& ljch sü (cM có Trung tam Lu'u tr 1ch sr baa cáo ni
dung nay)

Ln
An phm
An phm

2.1. Tài 1iu phc vv theo yéu cu dc giã
2.1.1. S h.rcTt ngiiO khai thác, sir dyng tài lieu

LLr?t ngirOi

2.1.1.1. Ti phOng doc

Lirt ngi.rOi

2. 1. 1.2. Trrc tuyn

Li.rçit ngir6

2.1.2. S H sa/DVBQ phc vçi dôc giã

H sa/DVBQ

2.1.2.1. Trong do: Tâi lieu nn giy

H so/DVBQ

2.2. Tái 1iu do Ca quan Lisu trtr cOng b& giri thiu

A
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2.2.1, S 1uxt ngi.rài khai thác, sr dung tài

lieu

2.2.2. So H soiDVBQ thra ra s& diring
2.2.2.1. Trong dO: Tài 1iu nn giy

Liro't ngu'ô'i
H sa/D VBQ
H sa/D VBQ

2.2.3. S bài cOng b& giài thiu

Bài vit

2.2.4. S 1n tru'ng bay, trin lam

Lan

2.2.4. 1. Trong do: S ln tri.rng bay, trin lam trirc tuyn
2.2.5. S

.n phm xut bàn

2.2.5.1. Trong do: S

n phm din tcr

Ln
An phm
An phm

0912.N/BNV-YTLT. SO TAI LIU DU1C SÃO CHVP (tfr ngAy
01/01 c1n ngày 31/12 näm báo cáo)
1. Ltru tr&co'quan
1.1. S tài I iu nn giy
1.2. SO tài

lieu

bàn do

1.3. S tài 1iughi am
1.4. Sé tài

lieu

ghi hinh

H sa/DVBQ
Tam
Cuôn bang,
dTa
Cuôn bang,
dia

1.5. Si tài 1iu phim, ânh

Chic

1.6. Stài 1iêudintir

Hc sa

1.7. S tài

H sa

lieu

khác

2. Lu'u tr& ljch sfr (chi có Trung tarn Li.ru tr& 1ch sü' báo cáo ni
dung nay)
2.1. S tài

lieu

nn giy

2.2. S tâi

lieu

bàn d

Tm

2.3. S tài

lieu

ghi am

Cun bang,
dia
Cuôn bang,
dia

2.4. Sc tài iu ghi hinh

H sa/D VBQ

2.5. S tài Iiu phim, ành

Chic

2.6. St tài

lieu

diên tr

H sa

2.7. S tài

lieu

khác

H sa

0913.N[BNV-VTLT. DIEN TtCH KHO LUU TRU (tmnh dn thOl
diem ngày 31/12 näm báo cáo)
1. Ltru trfi' co' auan
.1. Tang s cac kho lu'u trti (bao gm các kho chuyên diing, kho
khOng chuyên dvng và kho t?m)

Met vuông

1.2. TrongdO
1 .2.1. Kho chuyên dung (tng s = da sr dyng + ch.ra sir dyng) Met vuOng
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1.2.1.1. Dä sr dyng d bào quân tài !iu

m2

1.2.1.2. Chua sir dyng d báo quãn tài Iiu

m2

1.2.2. Kho không chuyên dyng

Met vuông

1.2.3. Kho tam

Met vuOng
2. Lu'u trU' llch sü' (chi CO Trung tam L.ru tr& 1ch sir báo cáo ni
dung nay)
2. 1. Tong so các k.ho liru trO' (bao gOm các kho chuyên dung, kho
Met vuong
khong chuyen dyng va kho tam)
2.2. Trong do
2.2. 1. Kho chuyên dyng (tng s = dä sr dyng + chi.ra sCr dyng) Met vuông
2.2.1.1. Dã sCrdi,ing d báo quân tài ]iu

m2

2.2.1.2. ChLra sr dyng d báo quán tài lieu

m2

2.2.2. Kho không chuyOn dung

Met vuOng

2.2.3. Kho tam

Met vuOng

0914.N/BNV-VTLT. SO TRANG THIET BI DUNG CHO LU'U
TR (tInh dn thOi dim ngày 31/12 näm báo cáo)
1. Ltru tr& co' quan
1.1. Chiu dâi giáltO báo quán tài 1iu

Met giá

1.1.1. Trong do: Giácdinh
1.1.2.Trongdo:Giádidong

Métgiá
.

Metgiá

1 .2. H thng camera, chng dt nhâp và háo cháy, ch&a cháy
1.2.1. Camera giám sat

Chic

1.2.2. He thng chtng dt nhap

H thng

1.2.3. He thng báo cháy, ch0a cháy tr dng

H thng

1.2.4. Binh chta cháy

Chic

1.3. H thng diu hOa, hOt am và kh& trOng tài Iiu, khcr axit
1.3.1. H thng diu hOa nhit d trung tam

H thng

1.3.2. May diu hôa nhit d

Chic

1.3.3. May hOt m

Chic

1.3.4. Dung ci do nhit d

Chic

1.3.5. Thitbj thông gio

Chic

1.3.6. May khr trOng tài 1iu

Chiêc

1.3.7. May khir axit

Chic

1.3.8. H thing thit bi tu b, phuc ch tài lieu
1.4. Thit bj tin hoc

H thng

51

1.4.1. Mng din rng

H thng

1 .4.2. Mng ni b

H thng

1 .4.3. May chô

Chic

1.4.4. 6 lu'u d lieu

Chic

1 .4.5. May vi tinh

Chic

1 .4.6. May quet (scanner)

Chic

1.4.7. May sao chi,ip

Chic

1.5. Các trang thit bi khác

H
thong/Chiec

2. Ltru tr& Ijch sCr (chi CO Trung tam Lu'u tr& llch sO' báo cao ni
dung nay)
2.1. Chiu dài giáltO bão quán tài lieu

Met giá

2.1.1. Trong do: Giá c dinh

Met giá

2.1.2. Trong dO: Giá di dng

MOt giá

2.2. H thng camera, chng dt nhp Va bOo chOy, ch'a chOy
2.2.1. Camera giOm sOt

Chic

2.2.2. H thng chng dit nhp

H thtrng

2.2.3, H thng bOo chOy, chra chOy tr dng

H thng

2.2.4. BInh chUa cháy

Chic

2.3. H thrig diu hOa, hOt m và khir trfing tài lieu, kh& axit
2.3. 1. H th&ig diu hôa nhiêt do trung tOrn
2.3.2. May diu hOa nhiét d
2.3.3. May hOt m
2.3.4. Ding cii do nhit d
2.3.5. Thit bi thông gió
2.3.6. May khcr trOng tOi 1iu
2.3.7. MOy khO' axit
2.3.8. H thng thit bl tu b& phuc ch tOi Iiu

H thông
Chic
Chic
Chiêc
Chic
Chic
Chic
H thông

2.4. Thit bi tin hoc
2.4.1. Mang din rng
2.4.2. Mang ni b
2.4.3. May chO
2.4.4. 6 li.ru dU' lieu
2.4.5. May vi tIrth

He thng
H thng
Chic
Chic
Chiêc
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2.4.6. May quét (scanner)

Chic

2.4.7. May sao chip

Chic

.
2.5. Cac trang thiet bi• khac
•
0915.N/BNV-VTLT. KINH PHI CHO HOT DQNG LIXU TRU

HO
thong/Chiec

1. Liru tr& co' quan
1.1. Thu (Tng thu = NgOn sAch cp + Thu phi sü' ding + Thu
khác)
1.1.1. NgOn sách cp

TriOu
. dn g
Triu dng

1.1.2. Thu phi sCrdiing tOi

Triu dông

lieu

1.1.3, Thu khac

A

Triu dong

1.2. Chi (Tng chi = Chi hot dng thirO'ng xuyOn + Chi du tir
phát triOn)
1.2. 1. Chi hot dng thi.rO'ng xuyOn

TriOu dng
Triu dong

1.2.1.1. Ngan sách cp

Triu dng

1.2.1.2. Tr phi si:r diing tài iiu d

'ai

Triu dong

1.2.1.3. Ngun khác

Triêu dng

1.2.2. Chi du tu phát trin

Triu dong

1.2.2.1. NgOn sách

Triu dông

cap

1.2.2.2. Ti phi s& dyng tài

lieu

d lai

1.2.2.3. Ngun khác

Triêu dông
Triu dong

2. Ltru tr& ljch s& (clii có Trung tOrn Liru tr& llch sfr báo cáo ni
dung nay)
2.1. Thu (Tong thu = Ngân sách cOp + Thu phi sr dung + Thu
Triçu dong
khac)
2. 1.1. Ngan sách cp
2.1.2. Thu phi sü dvng tài

Triu dng
Triu dng

lieu

2.1.3. Thu khac

A

Triu dong

2.2. Chi (Tng chi = Chi hoat dOng thumg xuyOn + Chi du ti.r
phat trien)
2.2.1. Chi hoat dng thi.xO'ng xuyOn

Triu dong

2.2.1 .1. NgAn sOch cp
2.2.1.2. Tü phi sir dyng tài

Trieu dong

Triu dong
lieu

d Iai

Triu dông

2.2.1.3. Ngun khOc

Triu dng

2.2.2. Chi dAu ti.x phát trin

Triu dOng

2.2.2.1. NgOn sách cp

Triu dng

2.2.2.2. Tr phi scr dung tOi 1iu dê

iai

Triu dông
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2.2.2.3. Ngun khác

Triu dng

VIII. Linh vrc Khoa h9c và cong ngh
- Mu d czamg báo cáo tmnh hInh hoçit dpng khoa hQc vth cong ngh cza UBND
qun, huyên "mau VIII)
BAO CÁO TtNH H!NH HOAT DQNG KHOA HQC VA CONG NGHE
UBND QUN, HUYN (DNH K

CUA

6 THANG VA NAM)

I. KET QUA HOAT BONG yE ICHOA HQC vA
CONG NGH TI BA
PHUNG
1. Cong tác tham mixu ban hành các van bàn phiic
vii cong tác quán 1 và phát trin
KH&CN t?i dja phinng.
2. TInh hInh phân b và sCr dung kinh phi sir nghip KH&CN cia dja phirong
3. Hot dng ph bin, giáo dc pháp lut; Thông tin, tuyên truyn;
4. Quán I v do hxmg cht krqng;
5. Kim tra v KH&CN
6. Hot dng sang kin, Lao dQng sang tao
7. Quân 1', t chCrc hoat dng (mg dirng tin bQ KH&CN trén dja bàn
8. Hoat dng cCia HQi dng KH&CN cüa qun, huyn;
11. BANH GIA CHUNC
1.Dánh giá kt qua hoat dtng
2. Khó khän, vtróng mc
III. KE HOCH HOAT DQNGfNHJM
'V TRQNG TAM 06 THANG CUOI
NAM/NAM T(1I
IV. KIEN NGHJ, BE XUAT

IX. Linh virc Du Jjch
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- Mu Baa cáo kt qua trié'n khai Ké' hoçzch náng cao chá't lu'ng và thai dç5 phyc
vy tgi các co s& kinh doanh dich vy du ljch trên dja bàn thành pM Dà Nng (mc1u
L7
BAO CÁO
Kh qua trin khai K hoch nâng cao chat hrç'ng và thai d phiic vi t3i các co s&
kinh doanh djch viii du Ijch trên dja bàn thành ph6 Ba Nng

I. KET QUA TRIEN KHAI THU'C HIEN icE HO4CH 6 THANG/NAM
1.Dánh giá chung
2. NhtThg kt qua d?t dtrçc
3. Nhting hn ch&, tn ti vã nguyen nhãn
II. NH1!NG NQI DUNG THIIC HIN TRONG TWYI GIAN BEN
HI. BE XUAT, MEN NGHJ

X. Linh vrc an toàn thrc phm
- Máu d cwong báo cáo k.é't qua thz!c hin cong tác dam báo an toàn thyc phá'm
trên dja bàn thành pM Dà Náng ('mu
BAO CÁO
Kt qua thirc hin cong tác dam bão an toàn thirc phm
trên dja bàn thành ph Ba Nng
I. Kt qua thirc hin
- Cong tác chi do, diu hành và t chrc thrc hin
- Cong tác tuyên truyn, tp hun
- COng tác thanh tra, kim tra
- Cong tác cp Giy chcmg nhn c sâ di diu kin ATTP
- Cong tác k cam kt thirc hin các quy djnh v báo dam ATTP
- COng tác giám sat ô nhim thrc pMm
- Qun I an toàn thtjc phAm ti các chç
- V hqp tác vcri các tinh cung (mg thc phm cho thành ph và xác nhan san phm chui
cung (mg thrc phm an toãn
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- TInh hInh ké khai ngun gc, xut x(r hang boa rau, trái cay,
thüy san ngoi tnh nhp
vào ch theo Quyt djnh s 35/2 01 6/QD-IJBND
- Cong tác phOng chng ng dôc thrc phm
- Cong tác cong b san phm
- Chuang trinh thi dim cung (mg thirc phm an. toân
II. Dãnh giá kt qua thrc hin vã nhfl'ng tn ti
III. Kin ngh
IV. Nhim vi trpng tam ca k' báo cáo sp dn
XI. LTnh vrc tãi nguyen và môi tru'&ng
1. Mu cang báo cáo kt
Dep ('lnáuXll.D

qua

thc hin Phong trào Ngày

nht Xanh - Sqch -

BAO CÁO
Kt qua thu'c hin Phong trão Ngày Chü nhãt Xanh
- Sch - Dçp näm
1. COng tác ch do thirc hin
Liêt ké các k ho?ch, báo cáo, van bàn chi do cu th
2. Ktquá thiyc hin
a) Cong tác tuyOn truyn, nâng cao nhán thc cong dng
Tong
o
Sdqt
S tin, bài '° ILrçYng
S tay,
s61uçi
A
bng
uçrt
tp
So
(bdo,
T& ti lieu A0,
Ten don
nguô1
ron,
Xe
c
hun, ngày
lruyên
rcri tuyên
vi
tham
phu'ó'n, dng,
ph/qunJ...)
no'
hl
hinh, ..)
truyn
gia
áp phIch diu
chuyn
hnh

Dãnh giá

Ax

TT

So le phat
dng
(cp thành

Hin h
thii•c
khc

kt qu5 Ghi chO
giám sat
(hInh
(cht
Onh, ur
ucrng, hiu /iu rn/nh
qua tuyên
ch&ng)
truyën)

b) T ch(mc ra quán, t chCrc thirc hin Phong trào

TF

Ten
don
VI

So
ILrqt
dãng
ra
quan
(theo

A

So
Itri
th ic
hiên
theo
lich

A

Ni
dung
thuc
hiên

So
ILrYt
nglrOi
tham
gia

Thnh
phan
thorn
gia

Kt qua

Rae
thai
(m3)

BOn,
dt
(m3)

A

So
luqng
10 dt
trng

V sinh
khu
vire
Cong

Cay
xanh
dirçrc

trng

Khá
C

Dánh
gia
kt
qua

giam
sat

Ghi chO
(hinh
ành, (zt
/iu
rn/nh
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tun)

(m2)

cong,
duông
giao
thông,
bäi
bin
(km/ha)

IchA
m soc
(cay)

(tinh

chi-ng)

trang
VSM
T)

c) Giám sat các tuyn di.r6ng, khu virc duçc phân cong theo Cong van 9300/UBNDQLDTh

TT

Tuyn duOng,
khu viic phân
cong

Co quan,
don vi thrc
hin

o an
kim tra,
giám st

,-.x

X

,o Ian
dãng k5 ra
quan

ngirO
tham gia

TInh trng
VSMT
(tinhdénlh&i
diê,n hin tçi)

Hlnh ãnh, tir
Iiu minh
chIrng

d) Huy thng ngun Iuc (tài chInh, vt chit) cho Phong trâo
e) Các sang kiin, mô hInh bão v mOi truO'ng
3. Dánh giá kt qua thyc hin
- Dánh giá kt

qua

thrc hin k hoch.

- Khó khãn, hn ch trong qua trmnh thirc hin, giám sat Phong trào
4. Nhü'ng d xut, kin ngh
5. K hoch trin khai nàm tip theo

2. Máu d cu'crng báo cáo tInh hInh thc hin chj dng thzgphó vái bié'n ä'o1i k/il
hau (BDKT-I), tang cu'àng quán l tài nguyen và báo v môi trzth'ng 1iên dja bàn
thànhpM (m'uXII.2)
BAO CÁO
TInh hInh thiyc hiên chü dng (mg phó vri bin dôi khi hu (BDKH)
tang cirb'ng quãn 1 tài nguyen và bão v môi trtr&ng trên dla bàn thành phô
I. Cong tác chi do thyc hin
Lit kê cac k ho?ch, báo cáo, van bàn chi dao cu th
II. Cong tác imng phó

v(mi

BDKH

Ghi
chO

