Trc tình hình dch bnh Covid-19 ang din bin phc tp trên a bàn thành ph hin nay, tp trung cho công
tác phòng chng dch, UBND thành ph thng nht không t chc Hi ngh công b ánh giá xp hng CCHC
nm 2020.
Cn c Thông báo s 65/TB-UBND ngày 02/6/2021 v xp hng công tác ci cách hành chính nm 2020 ca
các c quan, n v trên a bàn thành ph à Nng, UBND thành ph ghi nhn, biu dng các c quan, n v, a
phng ã có nhiu n lc duy trì và thc hin có nghiêm túc, hiu qu các ni dung CCHC trong iu kin dch
Covid-19 din bin phc tp, nh hng n tình hình kinh t - xã hi trên a bàn thành ph, c th:
- Khi c quan Trung ng: Bo him xã hi à Nng (xp hng nht), Cc Hi quan à Nng (xp hng nhì), Kho bc
Nhà nc thành ph (xp hng ba).
- Khi s, ban, ngành: S Ni v (xp hng nht), S Thông tin và Truyn thông (xp hng nhì), S Du lch (xp hng
ba).
- Khi UBND các qun, huyn: UBND qun Thanh Khê (xp hng nht), UBND qun Hi Châu (xp hng nhì),
UBND qun Liên Chiu (xp hng ba).
Ngoài ra, UBND thành ph ghi nhn S Tài nguyên và Môi trng ã có nhiu gii pháp t phá, ci thin áng k
kt qu thc hin công tác CCHC ca S nm 2020 so vi nhng nm trc ây
Hy vng trên c s kt qu xp hng công tác CCHC hàng nm, các n v, a phng i chiu theo kt qu ánh giá B
Ch s thy n v tip tc phát huy nhng u im ã t c và khc phc nhng tn ti hn ch trong thi gian n.
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