Ch còn ít ngày na là Tt K Hi - 2019 s n khpmi nhà. Trong khi ng ph ang ngày càng nhiu èn, hoa c
ging khp ni, nhà nhà u ang hi h chun b ón cái Tt c truyn ca dân tc ta; không khí mùa xuân tràn v
mang theo nhiu nim vui, phn khi và mi ngi ai cng mong mun nm mi s mang n nhiu may mn, hnh
phúc.Trong không khí ó,nim tin và hy vng luôn hin hu trong mi con ngi. Cùng vi ó,trc nhng khó khn,
thách thc, tôi có nim tin S Ni v thành ph à Nng s tham mu trin khai t kt qu tt mt s các ni dung trong
nm 2019:

Thc hin Ngh quyt s 43-NQ/TW ca Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII v xây dng và phát trin thành
ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2045, thành ph à Nng s xây dng án thí im mô hình chính quyn
ô th phù hp vi yêu cu phát trin ca thành ph.ây là mt trong nhng c ch, chính sách c thù thành ph à
Nng ngày càng phát trin.

Tip tc sp xp t chc, b máy gn vi c cu cu li i ng cán b, công chc, viên chc. Nm 2019, d kin trung ng s
ban hành mt s vn bn v sp xp các c quan chuyên môn thuc UBND thành ph, UBND các qun, huyn.
Theo ó, mt s s, ngành s thc hin sp xp, t chc li theo vn bn ca trung ng. ây s là mt trong nhng nhim v
trng tâm c S Ni v xác nh s trin khai quyt lit trong nm 2019.

Theo ó, sau khi sp xp thì vic c cu li i ng công chc, viên chc là ht sc cn thit. Do ó, trong nm 2019, S
Ni v s tham mu tip tc thc hin vic iu chnh án v trí vic làm trên a bàn thành ph t ó c cu li i ng công
chc, viên chc nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nc trên a bàn thành ph

Trong nhng nm va qua, thành ph à Nng ã trin khai mô hình ánh giá kt qu làm vic hàng tháng i vi
công chc trên a bàn thành ph à Nng. Công tác ánh giá kt qu hàng tháng bc u ã c nhng kt qu nht
nh. Tuy nhiên, trong tình hình mi, khi mà trung ng ang ch trng tinh gin biên ch, c cu i ng công chc,
viên chc, thêm na mt s ch trng mi ca trung ng trong công tác ánh giá ra i. Do vy, nm 2019, S Ni v s
xây dng án iu chnh mô hình ánh giá kt qu làm vic công chc, viên chc trên a bàn thành ph à Nng.

Trên c s chuyên "Mt s nhim v, gii pháp thc hin Chng trình ci cách hành chính nhà nc trên a bàn
thành ph à Nng t nay n nm 2020, nh hng n nm 2025" ã c Thành y thông qua; trong nm 2019, S Ni
v tip tc tham mu y mnh công tác ci cách hành chính ca thành ph; c bit là y mnh ng dng công ngh
thông tin trong gii quyt th tc hành chính cho t chc, công dân; tng cng ng dng dch v công trc tuyn
mc 3, 4. ng thi trin khai hàng lot các gii pháp ng b nh: Kim soát th tc hành chính ngoài th tc hành
chính ã thc hin theo c ch mt ca; chuyn giao các nhim v, dch v hành chính công trên a bàn thành ph
cho bu in thc hin, ci cách hành chính trên các lnh vc t ai, gii ta, n bù, b trí tái nh c… Vi nhng gii
pháp ng b nêu trên, hy vng thành ph tip tc duy trì c v trí tp u v ch s ci cách hành chính cp tnh; nm
trong top 3 theo tinh thn Ngh quyt 43-NQ/TW.

Bên cnh ó, tng cng k lut, k cng, trách nhim, nâng cao vn hóa công v, góp phn hình thành phong
cách ng x, l li làm vic chun mc ca i ng cán b, công chc, viên chc; m bo tính chuyên nghip, trách
nhim, nng ng, minh bch, hiu qu trong hot ng thc thi nhim v, công v; áp ng nhu cu phc v nhân dân,
xã hi theo tinh thn án vn hóa công v ã c Th tng Chính ph phê duyt; theo ó, S s tham mu t chc tng
kt 05 nm thc hin Ch th s 29-CT/TU ca Ban Thng v Thành y v tip tc y mnh ci cách hành chinh, tng

cng k lut, k cng, xây dng i ng cán b, công chc, viên chc áp ng yêu cu xây dng thành ph trong tình
hình mi.

Vi phng châm hành ng ca nm 2019 do B Ni v phát ng là "Tng tc, bt phá, sit cht k lut, k cng, y mnh
truyn thông và ng dng công ngh thông tin"; vi phng châm hot ng ca S Ni v trong nhng nm qua "
chuyên nghip phc v tt hn", cùng vi s oàn kt, n lc ca toàn th công chc, viên chc và ngi lao ng ca S
Ni v, có th hy vng mt nm mi K Hi 2019, S Ni v s t c nhng thành tu, kt qu nh mong i, hoàn thành xut
sc các nhim v c giao, góp phn vào s phát trin kinh t - xã hi ca thành ph. Vi hy vng ó, trong tôi vn
luôn tn ti mt nim tin, nim tin hng v tng lai…

