Sáng ngày 07/4/2022, Thng trc Thành y à Nng ã có bui làm vic vi S Ni v v công tác xây dng ng,
tình hình thc hin nhim v chính tr ca S trong thi qua và phng hng, nhim v trong thi gian n.
Bui làm vic din ra di s ch trì ca các ng chí: Nguyn Vn Qung - y viên Trung ng ng, Bí th Thành y à
Nng; Lng Nguyn Minh Trit - y viên d khuyt Trung ng ng, Phó Bí th Thng trc Thành y, Ch tch HND
thành ph và ng chí Lê Trung Chinh - Phó Bí th Thành y, Ch tch UBND thành ph. Bui làm vic còn
có s tham d ca các ng chí là lãnh o các s, ngành có liên quan.
Ti bui làm vic, ng chí Võ Ngc ng, Bí th ng y, Giám c S ã trình bày báo cáo tóm tt kt qu thc hin
nhim v chính tr nm 2021-2022 ca S. Trong hai nm qua, mc dù gp nhiu khó khn do nh hng dch
Covid-19, tuy nhiên tp th ng y, lãnh o S và toàn th ng viên, công chc, viên chc, ngi lao ng S Ni v ã
th hin tinh thn oàn kt, n lc phn u, khc phc khó khn, tham mu thc hin nhiu ch trng, quyt sách ln ca
thành ph và t c nhng kt qu ni bt nh:
Tham mu xây dng và trin khai án thí im mô hình chính quyn ô th: S Ni v ã tham mu lãnh o
thành ph phi hp vi các b, ngành Trung ng trình Quc hi thông qua Ngh quyt s 119, trình Chính ph
ban hành Ngh nh s 34 v thí im t chc mô hình chính quyn ô th và mt s c ch, chính sách c thù phát
trin ti thành ph à Nng. Tham mu UBND thành ph kp thi th ch hóa các vn bn trin khai thc hin t chc
mô hình chính quyn ô th v lnh vc t chc b máy, qun lý CBCCVC.
Tham mu t chc tt công tác bu c i biu Quc hi khóa XV và i biu HND các cp nhim k 2021- 2026:
Cuc bu c ã din ra thành công tt p, dân ch, bình ng, úng pháp lut, an toàn, m bo công tác phòng,
chng dch bnh và thc s là ngày hi ca toàn dân.
V công tác qun lý phng, xã, t dân ph, thôn: Tham mu UBND thành ph ban hành các vn bn hng
dn, ch o vic sp xp ngi hot ng không chuyên trách phng, xã, t dân ph, thôn. Theo ó, gim c 393 ngi (
CBCC gim 88; không chuyên trách gim 305). Tham mu thc hin nâng mc khoán hành chính i vi
CBCC, ngi hot ng không chuyên trách phng, xã nhm m bo cht lng cuc sng và yên tâm hn trong
công tác cho i ng cp c s.
V công tác t chc b máy và biên ch: Tham mu Ban Cán s ng UBND thành ph báo cáo Thành y
án phân cp, y quyn qun lý nhà nc gn vi thí im t chc mô hình chính quyn ô th; tham mu ban hành
án kin toàn t chc b máy bên trong c quan chuyên môn thuc UBND thành ph. Thng xuyên phi hp vi
các n v, a phng rà soát, tham mu UBND thành ph quyt nh thành lp, sp xp, t chc li, b sung, iu chuyn
chc nng nhim v ca các n v s nghip công lp.
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V công tác qun lý cán b, công chc, viên chc và ào to, bi dng: n nm 2021, S ã tham mu Ch tch
UBND thành ph trin khai rà soát, phê duyt án v trí vic làm ca 22/22 s, ban, ngành; 8/8 qun huyn, t
t l 100%. Tham mu ban hành K hoch ào to, bi dng cán b, công chc, viên chc giai on 2021-2025;
trin khai xây dng án “Mt s c ch, chính sách ào to, bi dng, to ngun cán b lãnh o, qun lý và thu hút,
trng dng ngi có tài nng phát trin nhân lc khu vc công ca thành ph à Nng n nm 2030”.
V công tác ci cách hành chính: Tham mu t chc tng kt Chng trình CCHC nhà nc giai on 20112020 ng thi ban hành K hoch tng th CCHC giai on 2021-2030 trên a bàn thành ph; tham mu UBND
thành ph trin khai án c ch mt ca i vi các dch v công thit yu v h tng ô th, chiu sáng, cây xanh, nhà
chung c, bo him tht nghip; thc hin s kt án thí im chuyn giao mt s nhim v, dch v hành chính công
trên a bàn cho Bu in thành ph.
V công tác thi ua, khen thng: Tham mu Ch tch UBND thành ph trin khai phát ng nhiu phong trào
thi ua thit thc; ni bt nh phong trào thi ua c bit “C nc oàn kt, chung sc, ng lòng thi ua phòng, chng và
chin thng i dch Covid-19”. Tham mu ánh giá, xp loi mc hoàn thành nhim v i vi s, ban, ngành,
UBND qun, huyn; phê duyt các danh mc chuyên thi ua hng nm tránh vic khen thng tràn lan, trùng
lp; rà soát và sp xp li các cm, khi thi ua trên a bàn cho phù hp vi tình hình thc tin.
V công tác qun lý nhà nc v tôn giáo, tín ngng: Hng dn, qun lý các hoat ông cua các t chc tôn
giáo hp pháp, c s tín ngng trên a bàn thành ph din ra thun túy, úng quy nh pháp lut, nht là các l
trng và các hot ng ln ca tôn giáo. Trin khai hng dn, vn ng các t chc tôn giáo, c s tín ngng chp hành
nghiêm công tác phòng, chng dch Covid-19; tham gia bu c i biu Quc hi và HND nhim k 2021-2026.
V công tác vn th, lu tr: Tham mu UBND thành ph trin khai Ngh nh s 30 ca Chính ph v công tác
vn th; Quyt nh s 458 ca Th tng Chính ph v phê duyt án “Lu tr tài liu in t ca các c quan nhà nc giai
on 2020-2025”. Trin khai a vào s dng công trình Kho Lu tr chuyên dng thành ph à Nng (giai on 2)
vi tng s tài liu là 2.460 mét giá vi 147 phông lu tr.
V công tác thanh tra, kim tra, gii quyt khiu ni, t cáo liên quan n công tác ni v: Nm 2021, S ã thc
hin 02 cuc thanh tra, và 41 cuc kim tra nh k và t xut. Qua kim tra, ã có thông báo kt lun và ngh các
n v khc phc nhng thiu sót, hn ch trong công tác ni v, nht là công tác tuyn dng, b nhim cán b. Tip
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Vi nhng kt qu trên, S Ni v ã c Th tng Chính ph tng Bng khen và c thi ua, c Ch tch UBND thành ph
tng Bng khen trong hai nm liên tip. ng b S Ni v, công oàn, chi oàn c công nhn hoàn thành xut sc
nhim v nm 2020, 2021. Ngoài ra, S Ni v thành ph à Nng c Cm Thi ua S Ni v các tnh min Trung,
Tây Nguyên bình xét, suy tôn B Ni v tng c, Bng khen cho n v hoàn thành xut sc nhim v; Khi Thi ua
s, ban, ngành thành ph bình xét, suy tôn tng C thi ua n v dn u khi thi ua nm 2020, 2021.
Phát biu ti bui làm vic, Thng trc Thành y biu dng và ánh giá cao kt qu t c ca ng y, lãnh o S và i ng
công chc, viên chc, ngi lao ng S Ni v trong công tác xây dng ng và thc hin nhim v chuyên môn
trong thi gian qua; ng thi nhn mnh, trong thi gian ti, S Ni v cn tip tc phát huy nhng thành qu t c,
quan tâm thc hin tt công tác xây dng ng; phi hp vi các c quan, n v tip tc thc hin tt các nhim v ln, trng
im ca ngành ni v nh: Xây dng chính quyn ô th; án v trí vic làm; án phân cp, y quyn; y mnh trin
khai hin i hóa nn hành chính công; xây dng i ng cán b, công chc tâm, tm; chú trng công tác kim
tra, thanh tra o c công v; nghiên cu các gii pháp nâng cao vn hóa thc thi công v, khuyn khích cán b
công chc viên chc i mi, sáng to, bo v nhng cán b dám ngh, dám làm; tng cng tham mu UBND
thành ph trong vic ánh giá, xp loi mc hoàn thành ca các c quan, n v, a phng và các cá nhân, nht là
vic thc hin 3 nhim v trng tâm ca thành ph;… góp phn thc hin thng li Chng trình hành ng thc hin Ngh
quyt i hi ln th XXII ca ng b thành ph; Ngh quyt nhim v nm 2022 ca Thành y, Ngh quyt HND, các
nhim v UBND thành ph giao.
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