Cn c Quyt nh s 1198/Q-UBND ngày 02 tháng 3 nm 2015 ca UBND thành ph à Nng v vic quy nh
chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca S Ni v thành ph à Nng;
Cn c ni dung cuc hp Lãnh o S Ni v ngày 06 tháng 5 nm 2020;
S Ni v thành ph à Nng thông báo v vic phân công trách nhim ph trách lnh vc công tác chuyên
môn, tham gia các Hi ng và Ban ch o ca Lãnh o S Ni v thành ph à Nng nh sau:

1. Ông Võ Ngc ng, Giám c
a) Ph trách chung, chu trách nhim trc UBND, Ch tch UBND thành ph, trc pháp lut v thc hin chc
nng, nhim v, quyn hn ca S Ni v và toàn b hot ng ca S Ni v.
b) Chu trách nhim trình UBND và Ch tch UBND thành ph d tho các quyt nh, ch th; quy hoch, k
hoch dài hn, 5 (nm) nm, hàng nm; các án, d án và chng trình thuc phm vi qun lý nhà nc ca S Ni v
trên a bàn thành ph.
c) Tham mu UBND thành ph, Ch tch UBND thành ph, công tác t chc, b máy các c quan hành
chính, n v s nghip, qun lý s dng biên ch công chc, s lng ngi làm vic trong n v s nghip công lp; cán
b, công chc, viên chc; v trí vic làm, c cu chc danh công chc, viên chc; ci cách ch công v, công chc;
ch chính sách i vi cán b, công chc, viên chc thuc khi chính quyn ca thành ph theo quy nh pháp lut
và phân cp, y quyn ca UBND thành ph;
d) Tham mu UBND thành ph qun lý nhà nc v công tác thi ua - khen thng; công tác tôn giáo, dân tc.
) Theo dõi, qun lý cán b doanh nghip nhà nc thuc UBND thành ph qun lý.
e) Ph trách công tác t chc, b máy, công chc, viên chc S Ni v.
g) Ch tài khon S Ni v.
h) Ph trách, ch o Phòng Công chc, viên chc; Ban Thi ua - Khen thng; Ban Tôn giáo.
i) Tham gia các Hi ng và Ban ch o
- Ban Ch o Bin ông, Hi o;
- Hi ng Thi ua - Khen thng thành ph;
- Ban Ch o t chc lp án iu chnh quy hoch thành ph à Nng n nm 2030 tm nhìn n nm 2045.
- Ban Ch o ng dng và phát trin công ngh thông tin thành ph;
- Ban Ch o xây dng thành ph thông minh;
- Ban vì s tin b ph n;
- Ban Ch o trin khai án “y mnh ci cách công v, công chc thành ph”;
- Ban Ch nhim Chng trình Khoa hc và Công ngh thành ph;
- Ban Ch o T98.

2. Ông Nguyn Vn Chin, Phó Giám c giúp Giám c S:
a) Ph trách, ch o công tác ci cách hành chính, ch o thc hin Pháp lnh dân ch xã, phng, th trn; quy
ch dân ch c quan hành chính, n v s nghip công lp, doanh nghip trong a bàn thành ph và vic thc
hin công tác dân vn ca chính quyn; công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, gii
quyt khiu ni, t cáo phòng chng tham nhng liên quan n công tác ni v; công tác công tác ào to, bi
dng.
b) Ph trách, ch o công tác v ch , chính sách tin lng i vi công chc, viên chc khi s, ngành; công tác
thông tin, tng hp, iu phi hot ng ca S Ni v theo chng trình, k hoch công tác, công tác ni b c quan S
Ni v gm: pháp ch, ci cách hành chính, ci cách ch công v, công chc; bình ng gii, vn th, lu tr; thi ua
khen thng; qun lý tài sn và hành chính qun tr, ch chính sách i vi công chc, viên chc và ngi lao ng
ca S Ni v.
c) Ch tài khon u quyn.
d) Ph trách, ch o Vn phòng S; Phòng Ci cách hành chính; Thanh tra s; Là i din lãnh o (QMR) ca h
thng qun lý cht lng ISO.
e) Tham gia các Hi ng và Ban ch o
- Ban Ch o công tác phòng không nhân dân thành ph à Nng;
- Ban Ni dung din tp khu vc phòng th;
- Ban Tuyn sinh quân s thành ph;
- Ban Ch o thc hin Quy ch dân ch c s thành ph;
- Hi ng Ph bin, giáo dc pháp lut thành ph;
- Hi ng Giáo dc Quc phòng - An ninh thành ph;
- Hi ng Xét duyt b trí thuê nhà xã hi thuc s hu nhà nc trên ia bàn thành ph à Nng;
- Hi ng ánh giá, xp hng ch s sn sàng ng dng CNTT thành ph.

3. Ông ng Chí Thanh, Phó Giám c, giúp Giám c S:
a) Ph trách, ch o v t chc chính quyn, công tác a gii hành chính và phân loi n v hành chính, công
tác thanh niên; cán b, công chc và ngi hot ng không chuyên trách phng, xã; công tác qun lý nhà nc
v công tác vn th, lu tr.
b) Giúp Giám c S trong công tác tuyn dng, s dng, qun lý công chc, viên chc các c quan hành
chính, n v s nghip thuc khi qun, huyn, phng, xã; giám sát công tác tuyn dng viên chc trên a bàn
thành ph; thc hin hp tác quc t v công tác ni v và các lnh vc c giao theo quy nh ca pháp lut và phân
cp y quyn ca UBND thành ph.
c) Ph trách, ch o Phòng Xây dng chính quyn và công tác thanh niên; Chi cc Vn th - Lu tr.

) Tham gia các Hi ng và Ban ch o

- Hi ng Công tác thanh niên thành ph;
- T giúp vic thc hin Ngh quyt 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 ca B Chính tr v xây dng và phát trin
thành ph à Nng n nm 2030, tm nhìn n nm 2045;
- Ban Ch o D án 513;
- Ban Ch o Bo v bí mt nhà nc;
- Ban Ch o ng phó vi bin i khí hu;
- Ban Ch o Chng trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi;
- Ban Ch o Qun lý tng hp tài nguyên bin o;
- Ban Ch o thc hin án xây dng thành ph à Nng - thành ph Môi trng;
- Hi ng kim tra sát hch xét chuyn CBCC phng, xã thành công chc t cp qun, huyn tr lên;
- Hi ng Tuyn chn Thm phán ngành TAND thành ph;
- Hi ng Tuyn chn Kim sát viên ngành KSND thành ph.

4. Ông Lê Phú Nguyn, Phó Giám c, giúp Giám c S:
a) Ph trách, ch o v t chc b máy, biên ch; công tác t chc hi, qu xã hi, qu t thin, Ban ch o, Hi ng; công
tác thu hút ngun nhân lc, ào to theo án Phát trin ngun nhân lc cht lng cao (sau ây vit tt là án 922)
…
b) Ph trách, ch o Phòng T chc biên ch và t chc phi chính ph; Trung tâm Phát trin Ngun nhân lc cht
lng cao.
c) Tham gia các Hi ng và Ban ch o
- Ban Ch o Thi hành án dân s;
- Hi ng x lý các khon tn ng ngân sách thành ph liên quan n v án t nhiu nm trc;
- Ban Ch o trin khai thc hin Ngh nh 16/2015/N-CP quy inh c ch t ch ca n v s nghip công lp;
- Ban Ch o c phn hóa các n v s nghip công lp;
- Ban Ch o Chin lc phát trin thng kê;
- Ban Ch o thc hin mô hình c s phòng và tr ri nhiu Tâm Trí h tr ngi bnh tâm thn da vào cng ng;
- Hi T thin;
- Hi ng qun lý Bnh vin Ung bu;
- Hi ng Xét tuyn bác s, bác s ni trú theo án 922;
- Ban Ch o trin khai ch chính sách i vi các i tng tham gia kháng chin chng M cu nc, i tng trc tip
tham gia chin tranh bo v t quc và làm nhim v quc t;

- Ban Ch o phòng chng khng b thành ph à Nng;
- Ban Ch o Nhân quyn.

Trên ây là ni dung thông báo phân công nhim v ca lãnh o S Ni v thành ph à Nng thay th Thông
báo s 379/TB-SNV ngày 11 tháng 02 nm 2020 ca Giám c S Ni v. S Ni v kính thông báo các c
quan, n v và a phng c bit và tin liên h công tác. /.

