
          

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________

Số: 9538/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố Đà Nẵng
về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thành uỷ Đà 
Nẵng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ 
máy nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về 
đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà 
nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh



          

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9538/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng)

_________________________________________

I. MỤC TIÊU
Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước ở thành 

phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá X nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững 
mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; 
hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát 
triển nhanh và bền vững của thành phố. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được 

phân công, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cần tập 
trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính 
Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp để ban hành các 

văn bản về các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải 
cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm 
tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước cấp uỷ 
đảng trong triển khai cải cách hành chính.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế
a) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật của thành phố, xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật hàng năm. 

b) Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy 
phạm pháp luật.



          

c) Xây dựng Đề án về cơ chế huy động sự tham gia của nhân dân vào quá trình 
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá của cải 
cách hành chính

a) Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy đ ịnh tại 
Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 và Chỉ thị số 32/2006/CT-
TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm tinh 
gọn thủ tục hành chính; chủ động đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định 
không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung Đề án Cải cách thủ tục hành chính của từng đơn 
vị; xử lý nghiêm những đơn vị, cán bộ, công chức tùy tiện đặt ra các quy định trái 
pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân;

b) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong 
việc cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm 
trên lĩnh vực hành chính, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản về cải cách 
hành chính của Chính phủ và thành phố ban hành;

c) Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải 
quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để tổ chức, công dân 
biết và thực hiện thuận lợi;

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị hoạt động trong 
các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân như: đăng 
ký kinh doanh, thuế, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
giải tỏa, bồi thường, bố trí tái định cư, cấp điện, cấp nước, khám chữa bệnh, bảo hiểm  
xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, đăng kiểm…;

đ) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự 
nghiệp;

e) Nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm dịch vụ hành chính công tại các 
quận, huyện và mô hình Trung tâm giao dịch “một cửa” toàn thành phố khi hoàn 
thành việc xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố.

4. Về tổ chức bộ máy
a) Triển khai sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X);
b) Phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội phục vụ công 

cuộc phát triển và xây dựng thành phố;
c) Các ngành chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tham mưu UBND thành 

phố đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành; 



          

d) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính của cơ quan 
hành chính nhà nước;

đ) Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trình Chính 
phủ;

e) Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
5. Về công tác cán bộ:
a) Xây dựng các chính sách thực hiện nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ 

cán bộ, công chức phường, xã;
b) Triển khai thực hiện cơ cấu, tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức, viên 

chức do Bộ Nội vụ ban hành;
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra kiến thức công chức, viên 

chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và phường, xã;
d) Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức;
đ) Mở rộng triển khai việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy 

hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của thành phố;
e) Nghiên cứu chính sách sử dụng đối với đối tượng theo chính sách thu hút 

nguồn nhân lực của thành phố, đối tượng đã được cử đi đào tạo theo chương trình đào 
tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài và Đề án 32 nhằm phát huy hiệu quả;

g) Đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên 
nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức;

h) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh 
tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Cải cách tài chính công
a) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 

2005 của Chính phủ Quy định Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định Quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 
2005 của Chính phủ Quy định Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa 
học và công nghệ công tập.

b) Triển khai thực hiện cổ phần hoá một số đơn vị sự nghiệp công lập để sớm 
thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chuyển sang 
doanh nghiệp nhà nước. 

7. Hiện đại hoá hành chính



          

a) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

- Xây dựng và thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý điều hành, trong giao dịch trực tuyến với nhân dân, doanh nghiệp tại các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp; 

- Từng đơn vị chủ động ứng dụng và thực hiện mô hình “văn phòng không 
giấy”; 

- Hoàn thành cơ bản các đơn vị thí điểm về công sở điện tử, bệnh viện điện tử, 
trường học điện tử và mở rộng ra các đơn vị khác;

- Hoàn thành việc kết nối hệ thống mạng tin học diện rộng từ UBND thành phố 
đến các sở, ban, ngành, quận, huyện và mở rộng đến phường, xã…

b) Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Khuyến khích và 
nghiên cứu áp dụng tại UBND các phường, xã.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên tuyền về cải cách hành chính 
a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/10/2004 “về việc 

tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan 
liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiện, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân 
dân của cán bộ, công chức các cấp”, Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 14/4/2004 “về tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực” của Ban 
Thường vụ Thành uỷ và các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính;

b) Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, ngăn 
ngừa, phòng chống các hiện tượng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, 
tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

c) Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác cải cách 
hành chính bằng nhiều hình thức; tăng cường giới thiệu các hoạt động và kết quả 
công tác cải cách hành chính của thành phố trên báo, trang thông tin điện tử của thành 
phố;

d) Tăng cường đối thoại trực tuyến với công dân và doanh nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động và Phụ lục 

kèm theo về những công việc cần triển khai thực hiện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã 
được phân công, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của đơn vị mình, báo cáo 
Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2007; trên cơ sở đó, cụ thể 
hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ 
không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để bảo 



          

đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành 
động.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập 
trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình 
hành động này; định kỳ vào ngày 15 tháng 11 hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND 
thành phố tình hình thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần 
sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các sở, ban, ngành, Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện chủ động báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, 
quyết định.

4. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo 
dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của các đơn vị, 
định kỳ báo cáo và kiến nghị với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về các 
biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh



          

Phụ lục
Những công việc cần triển khai thực hiện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9538/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố)

STT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp Sản phẩm Thời gian 

hoàn thành
1 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp để ban hành 
các văn bản về các chủ trương, biện pháp, chương 
trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng 
cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm 
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 
trước cấp uỷ đảng trong triển khai cải cách hành 
chính.

Các sở, ban, 
ngành, UBND 
quận, huyện

Văn bản của cấp uỷ 
đảng

Thường 
xuyên

2 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế

2.1 Xây dựng chương trình xây dựng v ă n bản quy 
phạm pháp luật hàng năm.

Các Sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

UBND thành phố 
ban hành Chương 
trình xây dựng pháp 
luật hàng năm 

Hàng năm

2.2 Xây dựng Đề án về cơ chế huy động sự tham gia 
của nhân dân vào quá trình xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

UBND TP phê 
duyệt Đề án và ban 
hành KH triển khai

Quý 
III/2008

3 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - khâu đột phá của cải cách hành chính



          

3.1 Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục hành 
chính theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg 
ngày 10/01/2007 và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg 
ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thường 
xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm 
tinh gọn thủ tục hành chính; chủ động đề nghị sửa 
đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn 
phù hợp; sửa đổi, bổ sung Đề án Cải cách thủ tục 
hành chính của từng đơn vị; nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông”.

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Sở Nội vụ - Đề xuất, kiến nghị 
Trung ương sửa đổi, 
bãi bỏ các thủ tục 
hành chính đ ược 
quy định tại các văn 
bản của Trung ương;
- Quyết đ ịnh tự sửa 
đ ổi, bãi bỏ của Uỷ 
ban nhân dân thành 
phố, các sở, ban, 
ngành, quận, huyện 

Thường 
xuyên

3.2 Tổ chức thực hiện và từng bước hoàn thiện cơ chế 
“một cửa liên thông” tại 100% UBND các 
phường, xã. 

UBND các 
quận, huyện, 
phường, xã 

Sở Nội vụ, 
Sở Lao động 

- Thương 
binh và Xã 
hội, Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường.

Tổ chức thực hiện 
cơ chế “một cửa liên 
thông” tại 100% 
UBND các phường, 
xã.

Quý I/2008

3.3 Xây dựng Quy định và triển khai thực hiện cơ chế 
“một cửa liên thông” trong việc thẩm định, phê 
duyệt các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 
nguồn vốn từ ngân sách và mở rộng thêm một số 
lĩnh vực khác kể cả các đơn vị sự nghiệp.

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và 

các Sở chuyên 
ngành có liên 

quan 

Sở Nội vụ UBND thành phố 
ban hành Quyết định 
triển khai

Quý II/2008

3.4 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại 
các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực thường 
xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân 
dân như: đăng ký kinh doanh, thuế, cấp giấy phép 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện 

Báo cáo định kỳ. Thường 
xuyên



          

xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
giải tỏa, bồi thường, bố trí tái định cư, cấp điện, 
cấp nước, khám chữa bệnh, bảo hiểm  xã hội, bảo 
hiểm y tế, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, 
đăng kiểm…

và các đơn vị 
có liên quan

3.5
Nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm dịch vụ 
hành chính công tại các quận, huyện.

UBND các 
quận, huyện

Sở Nội vụ 
và các đơn 
vị liên quan

Thành lập các Trung 
tâm dịch vụ hành 
chính công tại các 
quận, huyện

2
0
0
9

3.6
Nghiên cứu mô hình Trung tâm giao dịch “một 
cửa” toàn thành phố khi hoàn thành việc xây dựng 
Trung tâm Hành chính thành phố

Sở Nội vụ Các đơn vị 
liên quan

2
0
1
0

3.7

Tổ chức điều tra lấy ý kiến người dân và doanh 
nghiệp về mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành 
chính công của các cơ quan hành chính nhà nước 
theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của 
UBND thành phố.

UBND 
phường, xã, 
quận, huyện 

và các sở, ban, 
ngành liên 

quan

Sở Nội vụ Từng đơn vị tổ chức 
thực hiện và báo cáo 
kết quả điều tra.

Thực hiện 
định kỳ 

hàng năm

4 Về tổ chức bộ máy
4.1 Triển khai sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 5 (khoá X).
Sở Nội vụ Các sở, ban, 

ngành, 
UBND các 

quận, huyện.

Quý I/2008



          

4.2 Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp. Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Các đơn vị 
liên quan

2008

4.3
Phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu phát triển 
kinh tế - xã hội phục vụ công cuộc phát triển và 
xây dựng thành phố 

Viện Nghiên 
cứu phát 

triển kinh tế 
- xã hội 

Các đơn vị 
liên quan

2008-2009

4.4
Các ngành chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm 
vụ, tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh phân 
cấp quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Thường 
xuyên

4.5 Hoàn thiện quy trình ban hành quyết đ ịnh hành 
chính của cơ quan hành chính nhà nước

Sở Tư pháp Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện.

Quý 
IV/2009

4.6

Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết 
định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 của 
UBND thành phố Quy định về quản lý tổ chức, bộ 
máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản 
lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố 
Đà Nẵng quản lý.

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

4.7 Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm mô hình chính 
quyền đô thị trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Các sở, ban, 
ngành có 
liên quan

Đ ề án trình Chính 
phủ



          

5 Về công tác cán bộ

5.1
Xây dựng các chính sách thực hiện nâng cao trình 
độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức 
phường, xã.

UBND các 
quận, huyện

Quyết đ ịnh UBND 
thành phố

Quý II/2008

5.2
Triển khai thực hiện cơ cấu, tiêu chuẩn, chức danh 
cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban 
hành.

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Quý I/2009

5.3
Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra 
kiến thức công chức, viên chức trong các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp và phường, xã.

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

 - Q Đ  của UBND 
TP
- Tổ chức thực hiện

Quý I/2008

Hàng năm

5.4
Đ ổi mới chế đ ộ tuyển dụng và quản lý cán bộ, 
công chức

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Thường 
xuyên

5.5
Mở rộng triển khai việc thi tuyển một số chức 
danh lãnh đạo trong bộ máy hành chính nhà nước 
và các đơn vị sự nghiệp của thành phố.

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện 

Sở Nội vụ Tháng 
6/2008

5.6

Triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công 
tác theo Nghị đ ịnh 158/2007/N Đ -CP ngày 
27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục 
các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi 
vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức. Đề xuất thời hạn nhiệm kỳ cho cán bộ lãnh 

Sở Nội vụ Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

2008



          

đạo các cấp. 

5.7
Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết 
định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của 
UBND thành phố về chính sách khuyến khích CB, 
CC, VC nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Quý I/2008

5.8 Triển khai thực hiện chương trình đào tạo 100 
thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

2008 -2010

5.9
Nghiên cứu chính sách sử dụng đối với đối tượng 
theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành 
phố, đối tượng đã được cử đi đào tạo theo chương 
trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài và 
Đề án 32 nhằm phát huy hiệu quả. 

Các đơn vị 
liên quan

2008

5.10
Đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng theo hướng chuyên nghiệp cho đội ngũ cán 
bộ, công chức.

Sở Nội vụ Các cơ sở 
đào tạo

Quý I/2008

5.11 Triển khai thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động 
thanh tra công vụ.

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

UBND TP ban hành 
Quy chế. 

Quý II/2008

6 Cải cách tài chính công

6.1
Thực hiện Nghị đ ịnh số 130/2005/N Đ -CP ngày 
17/10/2005 của Chính phủ quy đ ịnh chế đ ộ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan 
nhà nước; Nghị đ ịnh số 43/2006/N Đ -CP ngày 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Sở Tài 
chính, Sở 

Khoa học và 
Công nghệ, 

Báo cáo thực hiện 6 
tháng, hàng năm

Thường 
xuyên



          

25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị 
sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/N Đ-
CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy đ ịnh cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập.

Sở Nội vụ

6.2
Triển khai thực hiện cổ phần hoá một số đơn vị sự 
nghiệp công lập đ ể sớm thực hiện thí đ iểm cổ 
phần hoá một số đơn vị sự nghiệp công lập hoặc 
chuyển sang doanh nghiệp nhà nước

Các sở, ban, 
ngành

Sở Tài 
chính, Sở 

Nội vụ

Quyết định của 
UBND thành phố

Quý 
III/2008

7 Hiện đại hoá nền hành chính

7.1
Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 vào hoạt động 
của các cơ quan hành chính nhà nước. Khuyến 
khích và nghiên cứu áp dụng tại UBND các 
phường, xã.

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ 

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

2008-2010

7.2
Tổ chức thực hiện mô hình “văn phòng không 
giấy”.

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

Các đơn vị 
liên quan

Báo cáo định kỳ kết 
quả thực hiện.

2008-2010

7.3
Hoàn thành việc kết nối hệ thống mạng tin học 
diện rộng từ UBND thành phố đến các sở, ban, 
ngành, quận, huyện và mở rộng đến phường, xã.

Sở Bưu 
chính, Viễn 

thông

Văn phòng 
UBND TP, 
các đơn vị 
liên quan

2008-2010



          

7.4
Xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm dùng 
chung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 
chế một cửa tại tất cả các cấp.

Sở Nội vụ và 
Trung tâm 
Tin học Bộ 

Nội vụ

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện.

2008

7.5
T ă ng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trực tuyến trong các giao dịch giữa các cơ quan 
hành chính, đ ơn vị sự nghiệp với công dân, tổ 
chức

Các sở, ban, 
ngành, 

UBND các 
quận, huyện

2008-2010

7.6
Hoàn thành cơ bản các đơn vị thí điểm về công sở 
điện tử, bệnh viện điện tử, trường học điện tử và 
mở rộng ra các đơn vị khác.

Sở Giao thông 
Công chính, 

Bệnh viện Đà 
Nẵng, Trường 
PTTH chuyên 
Lê Quý Đơn

Các đơn vị 
liên quan

2009

7.7
Xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS) trong công tác quản lý đô thị.

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

Các sở, 
ngành liên 

quan.

2008-2010

7.8

Xây dựng Cổng thông tin điện tử của thành phố 
(portal), trong đó bao gồm các dịch vụ phục vụ 
giữa cơ quan nhà nước với công dân (G2C), cơ 
quan nhà nước với doanh nghiệp (G2B), cơ quan 
nhà nước với người lao động (G2E), giữa các cơ 
quan nhà nước với nhau (G2G); tập trung vào 4 
đối tượng chính, gồm: người dân, doanh nghiệp, 
cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước.

Văn phòng 
UBND thành 
phố, Sở Bưu 
chính - Viễn 

thông.

Các đơn vị 
liên quan..

2008-2010

7.9 Xây dựng Trung tâm hành chính của thành phố. Văn phòng Các sở, 2008-2010



          

UBND TP ngành liên 
quan.

8 Công tác kiểm tra, tuyên truyền

8.1

Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục 
hành chính; kiểm tra, ngăn ngừa, phòng chống các 
hiện tượng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây 
phiền hà, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức.

Sở Nội vụ, 
Tổ giúp việc 
BCĐ CCHC 
thành phố, 
các Sở, ban, 
ngành, 
UBND các 
quận, huyện

Các đơn vị 
liên quan.

Thường 
xuyên

8.2

Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả chương 
trình “chuyên mục cải cách hành chính” trên sóng 
phát thanh, truyền hình của thành phố. Tăng 
cường giới thiệu các hoạt động và kết quả công 
tác cải cách hành chính của thành phố trên báo địa 
phương.

Đài Phát thanh 
- Truyền hình, 
Báo Đà Nẵng.

Sở Nội vụ Thường 
xuyên

8.3
Tăng cường đối thoại trực tuyến với công dân và 
doanh nghiệp

Chủ tịch 
UBND TP, 
quận, huyện;
Thủ trưởng 
các sở, ban, 
ngành.

Các cơ quan 
thông tin đại 

chúng.

Thường 
xuyên


