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BAN NHAN DAN
TRANH P110 oA NANG

CONG bA xA HQI Cull NGHIA VIT NAM
DCIp-TIrdo-Hanhphüc

S& 4'922/QD-UBND

Dà Náng, ngày .t tháng 12 nám 2020

QUYET BJNH
A
Ban hanh Ke hoich cong tac cai cach hanh chinh
nám 2021 cüa thãnh ph Ba Náng
A
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P

CHU TJCH UY BAN NIIAN DAN THANH P110 BA NANG
Cän ciLuat To' chic ChInh qzn d.iaphzrnng ngày 19 thdng 6 näm 2015,
Thcc hin Cong van so' 6459/BI'TV-CCHC ngày 07 tháng 12 näm 2020 cza B5
Ni vi ye vic hu6ng dan xay c4ing ice hogch và báo cáo
cách hành chInh dfnh 19)
nam 2021;
cal

Thrc hln nhim vy tçil Báo cáo so' 19/BC'-UBND ngày 21 tháng 01 nam 2019
cz'ja UBND thànhphO ye thcc trçing và giálpháp thy'c hin c1
hucing trinh C'ál cách hành
chInh nhà nwác trên d/a bàn thành phO Dà Nang ti' nay den nám 2020, dfnh hzró'ng dê'n
nãm 2025,
Theo de nghj cüa Glám dO'c Sà Ni vy thành phO' Dà No'ng tl Ta trInh
/7Tr-S2rVng?nlrthang 12 näm 2020.

so' 39-99

QUYET DNH:
Biu 1. Ban hànli kern theo Quyt dinh
chIrth nàm 2021 cüa thành phô Dà Nàng.

nay

K ho?ch

Cong

tác cãi each hành

Biu 2. Giao Giám d6c S& NOi vi chu trách nhim hxàng dn trin khai, theo
dOi, don doc, kiêm tra, danE giá vã báo cáo ChU tch UBND thãnh phô két
thc
hiên Ké hoach nay.
qua

Biu 3. Quyt dnh nay có hiu 1c thi hành k tr ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông Doàn D?i biu Qu& hOi, Hi dbng nhân dan va Uy
ban nhân dan thành phô, Giám doe Si NQi vçi, Thu trithng các ca quan, dan vi có lien
quan chju trách nhim thi hành Quyet diiTh này./.
Nc'ln/iân:
- Bô NQi v (dé b/c);
- TT HDND thành ph (d b/c);
- CT và cáo PCT UBND thành ph6;
- VAn phang Thành üy;
- Cáo s&, ban, ngành, dan vj thuc UBND TP;
- Cáo ca quán TW dóng trén dja bàn TP;
- TJBND cáo qun, huyn, phizong, xA;
- Dài PT-TH DN; Báo DN, Cóng TTDT TP,
TT TTDV công;
- Luu: VT, SNV.

Lê Trung Chinh

UY BAN NELAN DAN
TIEANH PHO DA NANG

CONG HOA xA HQJ Cff(J NGRIA VIT NAM
Dc 1Ip - Tir do - I1nh phüc

KI IIOJ\CiI
Cong tác cal each hànli chinli mirn 2021 cüa thành ph Ba Nhg
(Ban hành kern theo Qi &t d/h so //5'8 /QD-UBND
4
M
ngày tháng IQL nám 2020 cia Chz tjch UBND thành phO Dà Nang)
I. NQI DUNG CONG VIC, TRACH NBIM vA TIT(iI GIAN THC HIN
Nidungvàktquãdu ra

•

Coquan
chü trl
tham mini

CM dio diêu hành vã tuyên truyên v cãi each liãnh
chInh
To chüc dánh giá, xêp hng két qua câi cách hành chinh
nm 2020 cüa các co quari, dcm vj thuc UBND thành
ho.
Tham mini triên khai, báo cáo két qua thirc hin B Clii
sO cãi cách hành chfnh cap tinh phic vii dánh giá xêp
hong näm 2020 do B Ni vii to chüc.
Tiêp titc thirc hin Chi thj 29-CT/TU ngày 06 tháng 11
näm 2013 cüa Ban Thixrng vii Thành üy ye vic tiCp tçic
day mnh cái cách hành chInh, tAng cu&ng k' luit kSr
cizmig, xay dirng di ngü can b cong chüc viên chirc SiNôivu
dáp l'rng yéu câu xây drng thânh phO trong tInh hInh mói
Xây dirng Kê ho.ch triên khai Chuorng trinh tong the cãi SiNôivu
each hnh chinh nhà nuâc giai don 2021 - 2030 tti
thành ph6 Dà Ning

Co' quan
phi hQ'p trin khai
thuc hiên

Thô'i gian
hoàn thành

S, ban, ngành, Trirâc 30/4
UBND qun, huyn,
hu&ng, xã
Sà, ban, ngành, Tháng 4
UBND qi4n, huyn
Si, ban, ngành,
UBND qu.n, huyn, Thizô'ng xuyên
phinmg, xa, CG quan
Trung uxing dóng
trên dja bàn thành
phô.
ban, ngành, Sau khi Chinh
UBND qi4n, huyn phü ban hành
Chuong trinh
tong the
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NQ1 dung va ket qua dau ra

Co qiian
chu tn
tham mu'ti

Co quan
phoi hçrp trien khai
thrc hin

Tho.0 gian
h
thành

d)

Cp nht và qun trj tot ca sâ dt 1iu phn mêm phiic vi S& Ni vi
theo dOi, dánh giá két qua cong tác câi cách hãnh chInh
(www.cchc.danang.gov.vn)

S, ban, ngành, Tlnr&ng xuyên
UBND qun, huyn,
phumg, xã

e)

Hôi nghi tap hun k5 nàng giao tip cho cong chtrc mt Van
phông
ci.'ra các s&, ban, ngành, qun, huyn, phu?ing, xã
Doàn DBQH,
HDND
và
TJJND thành
phô
Hi nghj dánh giá kêt qua triên khai Quyêt djnh sO Van
phông
3987/QF)-UBND ngày 09/9/20 19 cüa Chü tjch UBND Doàn DBQH,
thnh phô ban hnh Quy dnh ye vic tiêp nhn, giâi I-IDND
và
quyêt thu tic hành chinh theo Co chê mt cira, rnt càa UBND thành
lien thông tai CC co quan, dm vi trên dja bàn thânh phô pho;
Dà Nng
T chirc bi duong k5 ng, nghip vti cho cong chi'rc Si lix pháp
lam cong tác pháp ché.

Các s&, ban, ngành, Qu' 1/2021
UBND các qun,
huyn, phthng, xã

g)

h)

i)

k)

Các s, ban, ngãnh

Qu IV/2021

Các sy, ban, ngãnh, Qu P1/2021
UBND các qun,
huyn
Di mói, nâng cao chat hrqng, hiu qua tuyên truyên qua Dâi Phat thanh S
Ni vii, S Thirng xuyên
chuyOn m%lc câi cách hành chInh trên song truyên hInh. và Truyên hInh Thông tin và Truyên
Dam bâo phát song 02 thai) tuân mt so và phát iai vào Dâ Nng
thông
nhttng khung gRi hqp 1.
S& Thông tin Các co quan báo chI - K hoach triên
và
Truyên hçp tác truyn thông khai: Tháng 02.
Dt hang các Co quan báo chI thirc hin tuyên truyn
thông
cong tác CCHC trén dja ban thãnh phô
- Hoàn thãnh:
Tháng12

Ghi chu
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Ni dung va kt qua du ra

1)

T.p trung nng cao ch.t lixqng chuyên trang, chuyên
mtc CCHC trên các n ph.m báo chI cüa thành ph&
Cng thông tin thành phô; h thng thông tin ca sà, trang
thông tin din tCr các s&, ban, ngành, UBND các qun,
huyn, phu&ng, xã; truyen thông qua h9p báo, thông cáo
báo chi; mng xã hi và img diing di dng; Tng dai
Thông tin djch vii công, SMS, h thng thu din tir cong

Co'quau
chü trl
thaiii mun

Coquan
phôi hop trin kliai
thirc hiên

S& Thông tin Các s&, ban, ngành;
và
Truyn UBND
các
qun,
thông
huyn; các c
quan

Thôi gian
hoàn thành
- Co van bàn
huàng dn Tháng
02.
Hoàn
th'nh:

báo chi trén dja bàn Tháng 12
thành ph

vi, video clip;...
m)

Kim tra v cái cách hành chInh:
- 100% các sã, ban, ngành, TJBND qi4n, huyn

S

Ni vii

Sôr,

ban,

ngành,

Thix?mg xuyên

UBND qun, huyn
- It nht 10 UBND phumg, xã

Só Ni vit

- 100% UBND phizing, xã

UBND

UBND qun, huyn

qun,

Thithng xuyên
Thuimg xuyen

huyn
- 03 co quan, dan vi tnrc thuôc s&, ban, ngành và UBND

So Ni vçi

qun, huyn.

- Di vOi co quan hành chmnli trrc thuc sO, ngánh: Kim

SO,

ban,

ngành,

ThuOng xuyên

UBND qun, huyn
SO, ban, ngành

Thu&ng xuyên

- Di vOi don vj sr nghip trçrc thuôc sO, ban, ngành,

SO, ban, ngành,

ThuOng xuyên

UBNI) qun, huyn: Kiêm tra It nMt 20% dan vj.

UBND

tra It nht 70% dan vj.

huyn

qun,

Ghi chñ
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Ni dung và kêt qui du ra

Co quan
cliü trl
thani iniru

Co quail
phôi hçp triên khai
tlurc hin

Thô'i ian
hoan
•
anh

2.

Cal each the chê hành chInh

a)

Tham mtru trin khai Nghj. quyt s 119/2020/QH14 cüa S Ni vi
Quchoi v thI dirn t chüc rno hinh chInh quyn do thj
va mot so ca che, chmh sach dtc thu phat trien thanh pho
DàNng
Trin khai ni dung Nghj djnh ciia ChInh phü quy dinli Si Ni vii
chi ti& và bin pháp thi hành mt s Diu Nghj quyt s
1 19/2020/QH14 cüa Qu& hôi
Xây dirng và trin khai thrc hin có hiu qua K hoch S& Tu pháp
xay dçrng, ban hành, kiêm tra, rà soát, h thông hóa vAn
ban quy phm pháp 1ut c'Cia UBND thành phô.

Các s&, ban, ngành, Tháng 12/202 1
T3ND các qun,

d)

Cp nht dy dü, 14p thi vn bàn quy phim pháp 1ut do S& Tu pháp
HDND, UBND thanh phô ban hânh trên ci s& dir 1iu
quOc gia ye pháp 1ut theo quy djnh.

VAn phông Doàn Thithng xuyên
DBQH, I-IDND và
UBND thành phô;
các sô, ban, ngành

d

Kim tra, bão dam cong khai và tao thuin lçii cho cong
dan, to chi'rc, doanh nghip tiêp cn các vAn bàn quy
pham pháp 14t:
- 100% vn ban quy pham pháp li4t do UBND thành VAn
phông
phô ban bath duçrc cOng khai trén Cong thông tin din tir Doàn DBQH,
thành phô
HDND
và
UBND TP
- 100% vn ban quy pham pháp 1ut chuyên ngành drçic S&, ban, ngành
cOng khai trên các website cüa các s, ban, ngành

b)

c)

UBND các qun, Tháng 12/202 1
phig
Các s, ban, ngành, Thr?mg xuyén
UBND các qun,
huyn

Thithng xuyên

Thirô'ng xuyên

Ghi chü
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e)

Nôi dung và két qua dan ra

Co' quan
chü trl
thain rnu'u

Tham muu ban hành van ban v phân cp quán i t S& Ni vi
chirc b
vj trI vic lam, can b, cong chüc, vin
chüc trong Co quan hãnh chInh, don vi sir nghip cong
1p theo quy djnh mâi cüa Trung hang
may,

Co' quan
phôi hop triên khai
thnc hen

Các S&, ban, ngành, Qu 11112021
UBND các qu.n,
huyn, các Ca quan,
don vi có lien quan

3.

Cãi cách thu tiic hành chInh

a)

Thirc hin D an thi dim chuyn giao mt s nhim vi,
djch vii hành chinh cong trên dja bàn thành phô Dà nãng
cho Buu diiên thirc hiên:
- Tip tçic duy trI thirc hin các ni dung Dê n và báo Các so, UBND SO Ni v11; Van
cáo dánh giá két
sau khi két thüc thai gian cho phép các
qun, phông Doàn DBQH,
kéo dài thi diem tti các don vj.
huyn tliI diem; HDND và UBND
Buu din thành thành phô; SO Tài
phô
chInh
- So kt D an sau th&i gian cho phép kéo dài thI dirn và SO Ni vi
Các sO, UBND các
de xuat lç trmh tiep theo
qun, huyçn thi
diem; SO Thông tin
và Truyén thông;
VAn phông Doàn
DBQH, HDND
UBND thành phô;
Bun din thành phô
Rà soát, ban hanh B thu tic hành cbInh các sO, ban,
ngành bao gm thu tiic hành chinh dung chung tti các
qun, huyn, phuông, xà theo linh virc quãn l nhà nuó'c
tot

qua

A

A

A

r

va

b)

Th"
°'I
hoan thanh

- Thrc hin:
Thumg xuyên
- Báo cáo dánh
giá kêt qua thl
diem: 2 8/02
TnrOc
ngày
31/3
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Cor quian
chü trl
tham mini

Cor quan
phôi hçrp triên khai
thirc hiên

Các sec, ban,

UBND qun, huyn,

ngnh

phix&ng, xâ

Ni dung và kêt qua dan ra

cüa các sâ, ban, ngnh
- Rà soát B thu tic
- Thm djnh, trmnh Chü tjch UBND thnh phô ban hmnh
B thu ttic

Van

phông

Tho'i •an
hoan tnh
Thumg xuyên
Thuthng xuyên

Doàn DBQH,
I-IDND

va

IJBND

thãnh

pho
c)

Ban hành K hoach và Phuong an don giân hóa thu tijc

Van

hành chInh nam 2021 thuc thâin quyên giâi quyêt ci:ia
thinh phô £à Nang

Doàn

phông

Các sâ, ban, ngành

Qu 11112021

S

Thu&ng xuyén

DBQH,

FIDND

va

UBND

thành

phô
d)

Tiêp tçic ma rng, nang cao hiu qua thirc hin vic tiêp

Các

nhn ho so và trà kêt qua giâi quyêt thu tiic hành chInh

ngãnh, UBND

qua djch v1i biru chInh cong Ich, dam bâo dt ti 1:

các

- Ti thiéu 50% so thu titc hành chInh tth len có phát

huyn, phix?mg,

sinh ho so Urü các ho so duçc tiêp nhn thông qua djch

xä

s&,

ban,

Thông tin và

Truyên Thông;

qi4n, Biru din thãnh phô

vi cong trirc tuyên müc 3, 4)
- 15% so ho so TTHC tth len duçc tiêp than (tth ho so
di.rqc tiêp nhn qua djch vi cOng trirc tuyên mirc 3, 4)
- 15% so h so TTHC tth len dixçc trâ kêt qua giâi quyêt
(trfr ho so duqc tiêp nh.n qua djch vi cOng trirc tuyên
müc 3, 4)
d

Cp nh.t kjp thai, dy dü trén Co s& dCi 1iu quc gia v

Trung

thu tue hành chInh dôi vci các thu tue hành chmnh do Chü

Thông tin djch DBQH, HDND và

tam

Van phông Doàn Thu?mg xuyên

Ghi chü
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Ni dung và két qua tâu ra

Coquan
cliii trl
thani rnn,u

Coquan
ph6i hçp triên khai
thu'c hin

oan an
h'th'h

tjch UBND thành phô quyêt djnh cong bô

vii cong trçrc UBND thành ph6
thuôc
S
Thông tin và
Truyên thông

e)

Dam bão 100% B thu ti1c hành chInh thuc thni quyn
giâi quyêt ciia các co quan, dan vj trên dja bàn thành phô
di.rçic niém yet t.i B phn tiêp nhn và trá kêt qua và
dixgc dAng tâi trén website các ca quan, dan vj.

Si, ban, ngành, VAn phông Doàn Thuing xuyên
UBND qumn, DBQH, HDND và
huyn, phm'ng, UBND thành phô
xi

g)

Cong khai thu tiic hành chinh:
- Cong khai dy dii, kjp th?ii, chmnh xác B thu tiic hành
chinh cac co quan, don vj trên Cong thông tin din tO'
thành phô và Cong thông tin djch vii cong (Bao gôm B
thu tic hành chfnh thuc thâm quyên giãi quyêt ciia sO',
ban, ngành, co quan Trung uong dóng trén dja bàn thành
phô, UBND qun, huyn, phithng, xa) ti'r Co sO' dtt lieu
thu ttic hành chfnh ciia thành phô.
- Tip tiic d6i mâi hInh thIrc côngkhai, so do hóa quy
trmnh các bijàc thçrc hin dê hiéu, de tiêp cn dôi vó'i các
thu ttic hành chinh các linh virc thu tiic phO'c tp nhii:

Cng thông tin
din tO' thành
phô; Trung tam
Thông tin Djch
vi cong

Các

sO',

ban,

SO', ban, ngành, ca ThuO'ng xuyên
quan Trung ixang
dóng frén dja bàn
thành phô, UBND
qun,
huyn,
phix&ng, xâ
Thithng xuyen

ngành, UBND
qun huyn

Dt dai, xây dmg...
h)

Nng cao ch.t hrçing kháo sat müc d hài lông ciia ngiiO'i
dan v. cung l'rng djch vii hành chinh cong ciia các co
quan nhà nithc:
- Trin khai thông nhât cong c11 khâo sat trirc tuyén ye

SO' Ni vi; SO'

Qu J12021

Ghi chii
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Co quan
Co quan
chü trI
phôi hçp triên khai
tham mun
thuc hiên
chit hrqng djch viii hnh chInh cong và cong chirc lam Thông tin và
vic tai B phntip nhn và trá kêt qua trén Cong djch Truyên thông
vi cong trtrc tuyen theo diing quy'djnh hin hành
- Duy trI thc hin khâo sat trirc tuyên ye chat luqng djch
vi hành chInh cong và cOng chüc lam vic tai B phn
tiêp nhn và trâ kêt qua
+ Thirc hin khâo sat trçrc tuyên dam bâo so luqng theo S&, ban, ngânh, S Ni vçi
quy djnh t?i Quyt dnh sO 5489/QD-UBND ngày 16 UBND qun,
tháng 8 nm 2016 quy djnh ye khung khào sat mirc d huyn, phixthig,
hài lông và két qua dnh giá cüa to chirc, cong dan dôi xã
vi djch vii hnh chinh cOng trên dja bàn thành phô
Ni dung vã kêt qua dâu ra

Thôi
h0 fl rnh
an

Thuông xuyen

+ Phüc tra khào sat ngu nhiên tir 20% dn 30% s lixcng Trung
tam
31/12/2021
kháo sat truc tuyên cüa trng &Yn vj và khão sat dc ltp Thông tin djch
do B Ni vit friên khai tO chirc (Sipas).
vi cong
- Khâo sat, dnh giá dc 1p mt s lTnh viic djch vi Vin Nghiên S&, ban, ngãnh, 30/11/202 1
cong
cthi Phát triên UBND qun, huyn,
Kinh tê - Xã phu&ng, xã
hi; Trung tam
Thông tin djch
vi cOng
i)

Sira dôi Quyêt djnh s 5489/QD-UBND ngày 16/8/2016 Si NOi vi
cüa Chü tjch UBND thành phô ban hãnh quy djrth ye
khung khâo sat mirc d hài lông cüa tO chüc, cong dan
doi v&i vic cung frng djch vi hânh chinh cong cüa các

Tháng 4/2021

Ghi chü
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Ni dung và két qua 4âu ra
Ca

quan, dan vj trén dja bàn thành phô theo quy djnh tai
Nghj djnh 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa Chinh
phü ye thirc hin ca chê mt tha, mt cüa lien thông
trong giâi quyêt thu tiic hành chinh
D an kim soát thu ttic hành chInh ngoài thu tiic dä thrc
hiên theo Ca ché môt tha.
•
- Tiep tue thuc hien co hieu
qua De an theo Jo trmh

Coquan
chü tn
tham mu'u

Tho'i gian
hoan thanh

Thithng xuyen
S& Nôi vu

- Dam bào áp ding phãn loai 100% vn bàn den và 80% Các so', ngành,
vn bn di duçic ban hành tir cong vic ho.c vn bàn den UBND
các
trên H thông quail 15' van ban và diôu hành
qumn, huyn
1)

Co'quan
phi hrp trin kliai
thrc hiçn

Cp nh.t, si'r diing hiu qua cOng ci theo dOi, kim tra, So' Ni v
giam sat vic thirc hin Chi thj so 07/CT-UBND ngày 21
thang 7 nàm 2015 cüa Chü tjch UBND thành phô ye xir
15' vi phm trong qua trInh giài quyêt ho so', cong ViC
cüa to chüc, cá nhãn.

Các sô, ban, ngành,
UBND qun huyçn
Thu&ng xuyên

So', ban, ngành, Thiro'ng xuyên
qun, huyn

m) Thu?xng xuyén kim tra, giáxn sat hoat dng cüa B p1iIn Các so', ban, So' Thông tin và
Thuo'ng xuyên
tip nhn và trâ kt qua các ngành, dja phuang qua he ngành, UBND Truyén thông; So'
Ni vti
th&ig camera, dam bâo 100% camera b phn tip nhân qutn, huyn
kt ni vào mng MAN thành pM
n)

Trin khai thi.rc hin D an và th chüc thirc hin co' ch

So' Ni vii

So' Xây dimg, So' Thu?mg xuyen
Giao thông vn tài,

Ghi chü
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Ni dung và kêt qua dan ra
mt c1ra doi vi các djch vi cong thiêt yêu ye: Ha tang
dO thj, chiu sang, cay xanh, nhà chung Cu, bão hjm tht
nghip theo l trInh duçc phê duyt.

Co quan
cliii trI
tham muu

Co quan
phôi hqp triên khai
thu'c hin
Sâ Lao dông Thuo'ng binh và Xã
h)i; cac sâ, ban,
nganh co lien quan,
UBND các qun,
huyn, phumg, xä

Th'
ho'a nthành

4.
a)

Cãi each to chfrc b may
Sp xp t chüc b may ben trong các ca quan chuyên Các S, ban, S& Ni vi
mOn thuc UBND thành phô
ngành

b)

D xut các ni dung phãn cp quãn l phi hcp vói rnô Các S&, ban, S& Ni vii
hinh to chrc chInh quyên dO thj theo Ngh quyOt so ngành
1 19/2020/QH14 cüa Quôc hi

31/12/2021

c)

Tip tiic sp xp, t chüc lai các don vj si,r nghip cong Các sâ, ban, Sâ Ni vi
1p và rà soát, kin toãn t chirc b may, ca cu ben ngành, dan vj
•
six nchiên trixc
trong cac dan v sir nghiçp cong 'ap theo quy dnh
thuôc UTBND
thành
phô;
UBND
các
qumn, huyn
•
Tiêp tiic th'trc hin chuyên giao mt so nhim vi, dich vi Các s, ban, Sâ Ni vi
hành chmnh cong ma các cci quan hành chInh nhà nuc ngành, UBND
qun,
không nht Uiit phâi thirc hin cho doanh nghip, t CtC
chuc xa h91 co du nang lijc dam nhiçm theo dung quy huyen
djnh

31/12/2021

d)

31/12/2021

Thtthng xuyên

Ghi chii
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Co'quan
chü tn
thain miru

Co'qnan
plioi hyp trin khai
thurc hiên

Th'
hoan th'h
an

d

Thirc hin vic sap xép các Co quan, to chi'rc thutc So Ni vi,i
UBND qun, phuô'ng theo quy djnh cüa cc quan có thâm
quyên ye mô hftth chinh quyên do thj.

UBND các qun, Tháng 12/202 1
phung

e)

Thrc hin chInh sách cho các di tuclng tinh gián biCn SO, ban, ngành,
chê nàm 2021.
UBND
các
_qun, huyn
To chüc thirc hin các giâi pháp hiu qua nhàm day SO Khoa hçc
mnh chuyên dôi, ap diing H thông Qun 1 chat hrcing Va COng ngh
theo tiêu chuãn quôc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hott
d9ng trong cac co quan, to chuc, don v thuçc hcthong
hành chmnh nhà niiOc cüa thành phô Dà Näng. Phân dâu
den tháng 6 nám 2021, tat ca 94/94 co quan, don vj hành
chInh nhà nirOc cüa thành phô Dà Nang hon thành
chuyên di, áp ding H thông Quãn 1 chit hrçing phiên
bn TCVN ISO 9001:2015 trong hoat dng.

SO Ni vii, SO Tài ThuOng xuyên
chinh

g)

Cac co quan, don vj, Tháng 6/2021
tO chüc hành chInh
nha nirOc thuc
thanh pho Da Nang

5.

Cãi cách cong viii

a)

Các sO, ban, SO Ni VI1
Tham mini trin khai D an vj trI viêc lam tai cac
quan hành chInh, don vi six nghiêp thuôc UBND thành ngành; IJBND
pM quãn l theo Nghj djnh sO 6212020/ND-CP và Nghj các
qun,
djnh so 106/2O2OtND-CP
huyn; dun vi
sir nghip

ThuOng xuyên
(sau khi có
Thông tu cüa
các B, ngành)

Ghi chñ
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Co quan
chu tn
tham nuru

Dào tao, bôi throng can b, cong chüc:

Co quan
phoi hçrp trien khai
thuc hiên

Thoi gian
hoàn thành

- Thirc hin K hoach dào tao, bi dixong nàm 2021 cüa S& Ni vii
thnh ph6, trong do t.p trung bM dixO'ng dam bão can b,
cOng chüc, viên chüc dáp img tiêu chun chi'rc vi 1mnh
dao, quail 1 tnxâc khi duqc b nhim, b nhim lai.

Các S, ban, ngãnh,
UBND các qun,
huyn

- Trin khai thirc hin D an "Chucxng trmnh quc gia v S Ni vi
hçc tp ngoi ng'{t cho CBCCVC giai doin 2019 - 2030
tai thành ph Dà Nng

Các S&, ban, ngành, Thithng xuyên
UBND các quân,
huyn và các dan vj
cóliên quan den D
an

c)

Thrc hin vic sp xp di ngü can b, cOng chtrc qumn, S& Ni vii
phithng theo quy djnh cüa ca quan có thãm quyên; giãi
quy& ch d, chInh sách dôi vói can b, cOng chi'rc theo
quy djnh cüa pháp 1ut. Rà soát, bO trI di ngfl cong chirc
qun, phixing theo các tiéu chuán, chi'rc danh, ca câu pith
hcp vO'i chirc n5ng, nhim vii theo mô Mnh chInh quyên
dôthi.

UBND các qun, Thang 12/202 1
phtr?mg

d)

Tip tic thrc hin thi tuyn chi.'rc danh 1nh dao quãn 1

S Ni vii

Các sà, ban,
ngành, UBNID
các quin,
huyn

Thixông xuyen

Thtrông xuyên

Ghi chu
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6

Cãi each tài chInh cong

a)

Thaxnmuu xây dirng trInh HDND thãnh pM Nghj quyt
ban hành Quy djnh phân cp nguôn thu, nhiêm vu chi
gita các cap ngân sách dja phrnrng cüa thành pM Dt
Nng thi kr n djnh ngân sách 2022 - 2025.

b)

c)

d)

Thammuu xây dirng trInh HDND thành pM Nghj quyt
ban hành Quy dnh v nguyen tic, tiêu chI và djnh mirc
phân bô dir toán chi thu&ng xuyCn ngân sách dia
phizcing; t'1 phn tram (%) phãn chia các khoãn thu chi
giüa các cap ngân sách dja phuang nn 2022,
thtM k' on djnh ngân sách giai doan 2022 - 2025.

Co quan
cliü trI
thani muu

Co' quail
phi ho triên kliai
thirc hin

Thôi gian
hoàn thành

Sä Tài chInh

Các si ban ngành,
UBND các qun,
huyn

3 1/12/2021

S& Tài chmnh

Các sâ, ban, ngành;
UBND các qun,
huyn

31/12/2021

Các sâ ban ngãnh,
UBND các qun
huyn

31/12/2021

Tham mi.m xây dirng trinh HDND thành pM Nghj quy&
quy djnh müc thu, qun 1 sü dimg các 1oii phI, lê phi
theo chü tnrcing cüa Quoc hi tai Nghj quyêt so Si Tâi chInh
1 19/2020/QH14 ngày 19/6/2020.
Thixc hin c phn hóa 05 don vj sir nghip cong l.p
trong giai do?.n 2021 - 2026 theo QuyCt djnh so
1562/QD-UBND ngày 17/4/2018 cüa UBND thành pM
sau khi Co Quy& djnh phé duyt danh mitc cüa Thu
tuàng Chinh phü, gôm: Trung tam Tir van k5 thuit xây
di.rng; Vin quy hotch xây dirng; Trung tam Däng kiCin
Xe ca giói; Trung tam K thut tài nguyen và inoi tnrOng;
Cong ty Phát trin và Khai thác h. tang khu cong nghiêp

Sâ Xây dcrng, S& Tài chInh, S& k Thuäng xuyên
Si Giao thông hoch và Du ti.r, S& theo 1 trInh
aj, S Tài Ni v11
nguyen và Môi
truing, BQL
Khu CNC và
các KCN

Ghi chá
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d

Co quan
chü trI
tham miru

Co quan
phôi hQp triên khai
thtrc hin

Rà soát, dê xuât tham miru trInh HDND thãnh phô Nghj S Tài chInh
quyêt giãm phi, l phi dôi v&i hoi.t dngcung cap djch
vi cong trirc tuyên müc 3,4 thuc thm quyên cüa
HDND thành phô (theo Cong v5n so 137061BTC-.CST
ngày 09/11/2020 cüa B Tài chInh)

Các s, ban, ngành

e)

Tip ti1c trin khai Ca ch ti..r chCi cüa don v sp nghip Cáo s6, ban, S& Tài chInh
cong 1p gn v6i 1 trInh tInh giá djch vt.i sir nghip cong ngành, UBND
các
qi4n,
huyn

7.

Xây dirng và phát trin ChInh phü din tfr

a

Triên khai sà diing Ca s& di 1iu doanh nghip
- Trin khai ca so di 1iu doanh nghip cho cáo ca quail, SO Thông tin
Thong 02/2021
dja phaang si:r dung
và
Truyên
thông
- D xut thi dim bó thành phn ha sci là bàn sao gily
chirng nhn dng k3 kinh doanh dôi vOi cáo ho sa cia
thirc hin tra olin trén Ca sO dIt lieu doanh nghip.
+ Tham mizu Chü tjch UBND thành phô cho trin khai SO Thông tin Van phOng Doãn Tháng 4/202 1
thI diem
và
Truyên DBQH, HDND và
thông
UBND thành phô;
các sO, ban, ngãnh,
UBND cáo qi4n,
huyn

TT
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Thôi gian
hoàn thãnh

31/12/2021

ThuOng xuyen

Ghi chü
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Co quan
chü trI
thain inuu

Ni dung và kt qua du ra

+ T chirc thirc hin thi dim san khi dixçrc UIBND thành Các sô, ban,
pM thông qua
ngành, UBND
các
qi4n,
huyii
b)

111 di&n phãn h nhn các yêu cu M s ngoài mt cüa Si Thông tin
trên Cng djch vii cong thành pM d h tr9 xlr 1 trirc và
Truyên
tuyn
thông

c)

Trin khai 60% djch vi cong trirc tuyn mirc 4 trên CMg S

djch viii cOng thành pM

Thông tin
và
Truyn
thông

Co'quan
phi ho'p trin kliai
thu'c hiên

Thôi gian
hoàn thành

S& Thông tin và Thithng xuyén
Truyn thông; Van
phông Doàn DBQH,
HDND và UBND
thành pM
- Trin khai:
Thong
02/202 1
- Thirc hin:
Thu&ng xuyên
Các s&, ban, ngnh; - Triên khai:
UBND các qun, Thang 02/202 1
huyn
- Hoàn thânh:
Tháng 12/202 1
Các s&, ban, ngành; - Trin khai:
UBND các qun, Tháng 01/202 1
huyn
S
- Thirc hin:
Thu&ng xuyên

d)

Trin khai phãn h tir dng phân tIch s6 1iu, dtt 1iu kinh SO Thông tin
t - xâ hi tü các báo cáo djnh ki trén h tMng thông tin và
Tniyn
báo cáo thành pM d phiic vu diu hành kinh t - x hôi thông

d)

Trin khi các djch vçi, tin Ich, thông tin an sinli xä Iiôi Só Thông tin Các s, ban, ngành; - Trin khai:
Truyên UBND các qun, Thong 01/2021
do các doanh nghiép cung cp (diin, môi tnr?ng, nizâc) và
thông
huyn
- Hoàn thành:
trOn üng diing DaNang Smart City
Tháng 12/202 1
Dm báo 100% các yeu c.0 M thy, hithng dn sü diing So Thông tin Các sO, ban, ngành; Thu?mg xuyên
các lrng dyng trên H thng thông tin Chinh quyên din và
Truyn UBND các qun,
tO duçic xà 1 trong vông 24 giO k tO khi tiêp nhan yen thông
huyn, phuOng, xã;

e)

Ghi chü
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Co' quan
cliii trI
tham miru

h)

i)

k)

1)

Thai gian
hoàn thãnh

các Ca quan, don vj
lien quan

cau.

g)

Co' quan
phi hqp triên khai
thirc hin

D.y m?nh liTng dung chatbot d h trq tu' vn 100% thu
S& Thông tin Van phông Doãn
tuc hành chInh; cp nht di 1iu thu ttic hành chInh thay
Truyn DBQH, HDND và Thng xuyên
va
di, phát sinh; cung cp TTHC qua img diing chatbot
UBND thành ph6
thông
V.n hãnh t& irng diing Gop trén H thng thông tin
chInh quyn din t Dà N.ng. Tip nhn, luân chuyn
S& Thông tin
các kin ph5n nh gop và ph5n hi kêt qua XiI l CC
và
Truyn
r kiên phn nh, gop
ciia t chüc, cong dan và du
thông
khách trên dja bn thânh ph qua Cng GOp ; báo darn
95% gop ", phãn ánh duçic x'cr 1 và trã li dcing han
Các sâ, ban,
ngành; UBND
qun,
Tàn° cu?mg sü diing di lieu din tCr d xir 1 h so, tl1ay các
the mt so thãnh phan h so t chüc, cong dan phái np huyn, phuO'ng,
xã

Các sâ, ban, ngành;
UBND các qun, Thuing xuyên
huyn, phirng, xã
Si Thông tin và
Truyên thông; S
Ni vi; Van phOng Thtthng xuyên
DBQH,
Doàn
HDND va UBND
thành ph

Các s&, ban,
ngành, qun, S Thông tin và
Thrc hin cong khai, cung cp thông tin và k& qua thrc
luiyn
và Truyn thông; So Thuông xuyen
hin thu tiic hãnh chmnh qua mng cho ngithi dan, to chirc
Ni vii
phix?mg, xâ
Trin khai cO hiu qua tInh nang t dng gçi ra ti'r Tong

Trung

tam

Thung xuyen

Ghi chii
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dài 1022 dê phiic VçL vic thông báo, earth báo den nguôi
dan, khâo sat kin nguii dan,...

m)

n)

o)

•

Co' quan
chü tn
thani niu'u

Co' quan
phôi hqp trin khai
thirc hin

gian
h'
oan t an

Thông tin djch
vii cong trçrc
thijOc
Sci
Thông tin và
Truyn thông
Thuing xuyên quãn tn, bâo trI, nâng c.p h tMng, cp So Thông tin Các sO, ban, ngành Tth.thng xuyên
nht b thu tiic hành chinh mói ban hành cüa các sO, ban, và
TruyCn UBND qun, huyn,
ngành, qun, huyn và phithng, xâ trên phân mérn mt thông
phixig, xâ
cira din tcr và Cong djch vi cong thành phô.
Duy trI thirc hin bão dam 90% van ban, tài 1iu chInh SO Thông tin Các sO, ban, ngãnh, ThuOng xuyên
thüc trao di giüa các co quan hành chInh nhà nuót duçic và
Truyn UBND qun, huyn,
thçrc hin duói dng din tcr co giá trj pháp 1 và duçc thông
UBND phuOng, xa
trao di qua h thng Quãn 1 van ban và di&u hành.
Các sO, ban, ngành;
Tip ti.c thrc hin có hiu qua D an tIch hqp, tra cüu dü SO Ni Vi, SO UBND
qun,
1iu ffr may xp hang tir dng; i'rng ding tin Ich hçn giO Thông tin và huyn, phuOng, xã, ThrOng xuyên
giao djch giái quyt the djch vii cOng
Truyn thông eác don vj y t trin
khai tin Ich
Xây drng phân h tip nhn và xO 1 h so djch vi cOng
SO Thông tin và
trên phn mm môt cOa diên tO cOa thành ph d thuc
, ,.
Truyn thông; Van
•,.
So Noi vu
Quy IV/202 1
.
hin tiêp nhn và tra ket qua theo co che m9t cua doi voi
phong Doan DBQHcác dch vii cOng thit yu v h thng do thj, chiu sang,
I-IDND và UBND

Ghi chü
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Coquan
chü trI
tham mini

cay xanh, nha chung cu, bão hiêm that nghip
q)

Thu&ng xuyên cp that hoãn thin các Co sà dir 1iu nn
và thirc hin hiu qua vic sfr ding, khai thác, chia Se dir
lieu:
- Co s& dir 1iu can b cong chüc, viên chi'rc
S Ni vi
- Co th dir 1iu cong dn

- Co so' dir 1iu cong chCrng

Coquan
phôi hçrp trién khai
tliuc hin
thãnh phô

hoãnthành

Các s&, ban, ngành, Thix?mg xuyên
UBND các qun,
huyn, phung, xã

S Thông tin
và
Truyên

UBND các qun,

thông

huyn, phithng, xa

So' Tu pháp

Các so', ban, ngành,

Các so', ban, ngành,

Thixo'ng xuyên

Thu?mg xuyên

UBND các qun,
huyn, phu&ng, xä
- Co so' dir 1iu dat dai

So' Tâi nguyen

Các so', ban, ngành,

và Môi tnxo'ng

UBND các qun,

Thixông xuyen

huyn, phuông, xâ
- Co so' dir lieu giao thông

So' Giao thông

So' Xây dirng,

Vfl ttj

Tài nguyen và MOi
truOng,

So' Thuo'ng xuyên

So' Thông

tin và Truyn thông
- Co so' dir lieu h so sirc khOe cong dn

So' Y t

So'

Thông

Truyn thông

tin

và

Thixo'ng xuyen

Ghi chñ
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- Co so dirt 1iu ngithi có công, di tucing chInh sách

Co quan
chü tn
tham mu

Co quan
phi hç'p trin lcliai
thiyc hin

Thôi gian
hoãn thành

Ghi chü

SO Lao dung - SO Thông tin và Thung xuyên
Thuong biith Truyn
thông,
Vl Xä hi
UBND các qun,
huyn, phung, xã

II. KINR Pm
Cn cir ni dung K hoch, cáo co quan, don vi có trách nhim dir toán kinh phi trin khai cáo hot dng cãi cách hành
chInh cüa thành phô giao cho don vj, gOi SO Tài chInh thâm djnh và báo cáo UBND thành ph phê duyt.
Ill. TO CHUC TJIC HIN
1. Trách nhim cüa Sr NÔI vij
a) Chü tn tham muu diu ph6i t chi'rc tnik khai thirc hin các ni dung thuc K hoach nay.
b) Thammu'u Chütjch UBND thành ph các giái pháp dy mtnh Cong tácchi do, diu hãnh v thrc hin cái each hành
chInh trên dja bàn thành phô; chü trI hithng dan, theo dôi, tong hqp vic triên khai cáo nhim vçi ye cãi each to ehüc b may,
cái cách cong vii; thçrc hin các nhim vij dugc giao theo Kê hotch nay.
c) Hithng dn, theo dôi, don d6c các sO', ban, ngành. và UBND eác qun, huyn xây dirng K hoch, thirc hin K hoch
và báo cáo két qua thirc hin cong tao cãi each hành chinh. Djnh k5r tOng hqp kêt qua thre hin, báo cáo UBND thành phO.
2. Trách nhim cüa Van phông Doãn DBQH, HDND vA UBND thãnh ph
a) Chü tn hiiOng dan, theo döi, t6ng hçp vic trin khai cáo nhirn vii v cãi each thu tiic hành chInh, co eh mt cra,
mt cira lien th6ng; th%rc hin cáo nhim vi duçc giao theo KC hoçoh nay.
b) Thông tin tInh hInh, tin d thirc hin cáo nhim vii duçic giao cho SO' Ni vi theo djnh

kS' và dt xut.

20

3. Trách nhim cüa S& Tir pháp
a) Chü tn hrning dn, theo dôi, tng hqp vic trin khai các nhimvii cài each th ch hành chinh; ôht lucrng ban hãnh
vn bàn quy phm pháp 1ut và thire hin các nhim vii dirge giao theo Kê hoach nay.
b) Thông tin tinh hInh, tin d thire hin các nhim viii dirge giao cho S Ni vii theo djnh kS' và dt xuât.
4. Trách nhim cüa S& Tài chInh
a) Chü frI hir&ng din, thm dijnh, theo dôi, thng hqp vic tnin khai các ni dung v cãi cách tài chInh cong và th'çrc hin
các nhim vi dirge giao theo Kê hoach nay.
b) Thông tin tInh hinh, tin d thçrc hin các nhiem v1i dirge giao cho S Ni vi theo djnh k' và dt xut.
c,) Tng hqp, trInh cp có thm quyn quy& djnh vic b trI kinh phI hr ngàn sách thành ph di v&i các nhim vt thire
hin Kê hoch cái each hành ehInh nhà nuóc nám 2021 tai thành phô Dà Nàng và Kê ho.eh câi each hành chInh näm 2021 cüa
hrng ca quan, dcm vj thuc UBND thãnh phô.
5. Trách nhim cüa S& Thông tin và Trnyn thông
a) Chü tn hir&ng dn, theo dôi, tng hqp vic trin ldiai các ni dung xây dijng và phát trin Chinh phü din hr và thc
hin cáe nhim vii thrgc giao theo Kê hoteh nay.
•b) Tng hqp, trInh cp có thm quyn quyt djnh vic b trI kinh phI cong ngh thông tin hr ngãn sách thành ph d& v&i
các ni dung rng dpng cong ngh thông tin trong cãi each hành chInh, xây dirng và phát trién Chinh phü din hr.
c) Thông tin tInh bmnh, tin d thrc hin các nhirn vii dirge giao cho SO Ni vi theo djnh k' và dt xut.
6. Trách nhim cüa S& Khoa hQc vã Cong ngh
a) Chü tn hixàng dan, theo dôi, tng hgp thxe hin có hiu qua h th6ng quail i cht luqng theo tiOu ehun TC\TN ISO
9001:20 15 trong các Co quan quàn 1 hành chInh nhà nuóe.
b) Thông tin tInh hmnh, tik d thçrc hin eác nhim vi,i dirge giao eho S& Ni vi theo djnh k' và dt xut.
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7. Trách nhim cüa Dài Phát thanh và Truyn hInli Ba Nng
Thirc hin các nhim vii &rçic giao theo K hoch nay. Thông tin tInh hhth, tin d thirc hin cac nhim viii duqc giao
cho S Nôi vii theo dnh kSr và dt xuât.
bàn
8. Trách nhim cüa các co' quan cbuyên mon tIiuc UBND thành ph, cr quan Trung u'oiig dóng trên dla
thành phô và TIBND các qun, huyn
a) Thçrc hin các nhim v1i ducic giao theo K hoch nay.
ca quan, dan v. Dng thôi, 1p dr toán
b) Cn cir K hoch nay, xây dimg K hotch cài cách hành chInh näm 2021 tai
kinh phi thirc hin Kê ho.ch cài cách hành chInh cñng th?ii diem xây drng dtr toán ngân sách nám và tong hqp vào dr toán cüa
don vj, gri Sà Tài chinh thãm tra, tong hqp, báo cáo UBND thành phô trinh I-IDND theo dung quy djnh cüa Lut Ngân sách
nhà nithc.
c) Thirc hin d.y dü, trung thirc, kjp th?ii vic thông tin, báo cáo k& qua cai cách hinh chInh theo quy djnh và khi dtrçcc
UBND thành phô yëu câu (thông qua Si Ni vii).!.
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