Phi bin c m xây dng và phát trin thành ph thân yêu giàu mnh thành hành ng cách mng sôi
ni trên toàn thành ph.

Chúng ta quyt tâm xây dng mt nn hành chính chuyên nghip vi mt i ng công chc vng mnh, trong
sch, nng ng, có tác phong nói i ôi vi làm, nói ít làm nhiu, dám ngh dám làm dám chu trách nhim, bit
dn thân vì s nghip chung, thc hin úng chc nng và quyn lc hành pháp, hot ng có hiu lc, hiu qu trong
khuôn kh pháp lut và t di s lãnh o ca ng, hng vào dân, phc v dân, tôn trng dân, phát huy sc dân và
chu s giám sát ca dân, bit ngh trc cái ngh ca dân, bit lo trc cái lo ca dân. Phi tp trung xây dng s oàn
kt thng nht trong ni b ng và thc hin tht tt chính sách an dân, xây dng nim tin vng chc ca dân vi ng.

ó chính là quyt tâm st á, là li ha thiêng liêng ca ng b và nhân dân à Nng trc anh linh ca bit bao th h
ã hy sinh trên mnh t này vì s nghip gii phóng dân tc. ó chính là cam kt y trách nhim ca chúng ta vi
muôn i con cháu mai sau. ó cng chính là nim tin và hành ng thit thc nht ca tt c chúng ta dâng lên
ngày l trng th và y ý ngha này.
(Trích din vn mittinh k nim 30 nm Ngày gii phóng thành ph à Nng (29/3/1975 - 29/3/2005) do ng
chí Nguyn Bá Thanh - Bí th Thành y, Ch tch Hi ng nhân dân, Trng oàn i biu Quc hi thành ph à Nng
trình bày)

1. Quá trình thành lp và phát trin n v
Ban T chc chính quyn thành ph à Nng c thành lp ti Quyt nh s 11/Q-UB ngày 03/01/1997 ca
UBND lâm thi thành ph à Nng. Ngày 10/12/2004, UBND thành ph à Nng ban hành Quyt nh s
159/2003/Q-UB v vic i tên Ban T chc chính quyn thành ph à Nng thành S Ni v thành ph à Nng. Nm
2008, S thc hin sáp nhp Ban Tôn giáo, Ban Thi ua - Khen thng; chuyn chc nng qun lý nhà nc v vn
th lu tr t Vn phòng UBND thành ph sang S Ni v thành ph. Nm 2011, theo ch trng chung, S thành lp
phòng Công tác thanh niên.

2. V trí, chc nng
- S Ni v là c quan chuyên môn ca UBND thành ph, có chc nng tham mu và giúp UBND thành ph
qun lý nhà nc v công tác ni v trên a bàn thành ph gm: T chc b máy; biên ch các c quan hành
chính, s nghip nhà nc; ci cách hành chính; chính quyn a phng; a gii hành chính; cán b, công chc,
viên chc nhà nc, cán b, công chc xã, phng; t chc hi, t chc phi chính ph; vn th, lu tr nhà nc; tôn giáo;
thi ua - khen thng.
- S Ni v chu s qun lý toàn din và trc tip ca UBND thành ph, ng thi chu s ch o, hng dn và kim tra v
chuyên môn, nghip v ca B Ni v.

3. Nhim v, quyn hn
S Ni v thc hin các nhim v, quyn hn c quy nh ti Thông t s 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 nm
2008 ca B Ni v hng dn chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca S Ni v, Phòng Ni v thuc UBND cp
tnh, huyn.

4. C cu t chc và biên ch

a) S Ni v có Giám c và các Phó Giám c do Ch tch UBND thành ph b nhim, min nhim. Giám c chu
trách nhim và báo cáo công tác trc UBND thành ph và B Ni v v tình hình kt qu hot ng ca S. Các
Phó Giám c giúp Giám c thc hin mt s nhim v do Giám c phân công và chu trách nhim trc Giám c v
nhim v c phân công.
b) C cu t chc ca S gm:
* Các phòng chuyên môn, nghip v:
- Vn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng T chc – Biên ch và T chc Phi Chính ph;
- Phòng Công chc, viên chc;
- Phòng Ci cách hành chính;
- Phòng Xây dng chính quyn và Công tác thanh niên.
* Các n v trc thuc S thc hin chc nng qun lý nhà nc:
- Ban Tôn giáo;
- Ban Thi ua - Khen thng;
- Chi cc Vn th - Lu tr.
* n v s nghip trc thuc S:
- Trung tâm Phát trin ngun nhân lc cht lng cao;
- Trung tâm Lu tr lch s.
c) Biên ch
- Cn c vào khi lng công vic, tính cht, c im c th công tác qun lý ngành, lnh vc, Giám c S Ni v trình Ch
tch UBND thành ph quyt nh biên ch ca S.
- Vic b trí cán b, công chc, viên chc ca S phi cn c vào v trí vic làm, chc danh, tiêu chun, c cu ngch
công chc, viên chc nhà nc theo quy nh.

