
  

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           / SNV-CCHC 

V/v hướng dẫn triển khai Kế hoạch công tác 

cải cách hành chính năm 2020 

 của thành phố Đà Nẵng 

Đà Nẵng, ngày      tháng   12   năm 2019 

 

         

 Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 

2020 của thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung trong việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các cơ 

quan, đơn vị như sau:   

1. Về xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị cần đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

a) Phải có nội dung, giải pháp, hoạt động và thời gian thực hiện; có sản phẩm 

và kết quả đầu ra cụ thể cho từng nhiệm vụ; đảm bảo cơ sở để triển khai, theo dõi, 

đánh giá kết quả. Trong đó, cần chú ý đến các chỉ tiêu, tỷ lệ hoàn thành theo yêu 

cầu của Kế hoạch công tác cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng năm 2020. 

b) Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng, bộ phận chuyên môn và 

công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. 

c) Bên cạnh các nhiệm vụ cải cách hành chính do cơ quan, đơn vị chủ động đề 

ra, nội dung kế hoạch cần bao gồm cả nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố 

phân công tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Báo cáo số 

19/BC-UBND ngày 21/01/2019 của UBND thành phố về thực trạng và giải pháp 

thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố từ 

nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch CCHC năm 2020 của 

thành phố Đà Nẵng. Trong đó đặc biệt lưu ý các sở, ngành có nhiều nhiệm vụ do 

UBND thành phố giao như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư…. 

Trường hợp có thay đổi khách quan tác động đến nhiệm vụ được giao không 

thể triển khai được thì cần có văn bản báo cáo lý do cụ thể và đề xuất Chủ tịch 

UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) điều chỉnh, bổ sung hợp lý (lưu ý phải 

báo trước thời điểm giao hoàn thành nhiệm vụ). 
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2. Cập nhật và quản trị tiến độ thực hiện Kế hoạch thông qua phần 

mềm trực tuyến 

Sau khi Kế hoạch công tác cải cách hành chính của đơn vị đã được phê duyệt, 

ban hành, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị 

vào phần mềm để theo dõi, quản trị tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị. Thời gian cập nhật, cụ thể như sau: 

a) Thời hạn hoàn thành việc lập và gửi Kế hoạch công tác cải cách hành chính 

của cơ quan, đơn vị trên phần mềm chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm 2020. 

b) Thời gian nhập tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành 

chính của cơ quan, đơn vị trên phần mềm để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá, 

tổng hợp báo cáo chậm nhất vào ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 năm 2020. 

Trong quá trình triển khai, khi cần thông tin hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết vui 

lòng liên hệ Phòng Cải cách hành chính, thuộc Sở Nội vụ (số điện thoại: 

0236.3561344). 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phòng Nội vụ các quận, huyện; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, CCHC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Chiến 
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