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UBND THANH PHO DA NANG
VAN PHONG
S:

CONG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

/KH-\TP

Dà Nang, ngày Ji tháng 01 nàm 2021

KE HOiCH
V vic thrc hin 03 nhim vii trçng tam nàm 2021
Thirc hin Quyt djnh s 158/QD-UBND ngày 16 tháng 01 näm 2021 cüa
UBND thành phô Dà Nng ye vic ban hành Danh miic 03 nhim vii tr9ng tam cüa
các s, ban, ngànhvà UBND các qun, huyn nàm 2021, Van phông UBND thành
phô (sau day viêt tat là Van phong) xay drng Kê hoach thiic hin 03 thim vij trong
tam nàm 2021 nhix sau:
I. MIJC D!CH, YEU CAU
1. T chirc trin khai thirc hin có hiu qua, chit krçng và hoân thành t& 03
nhim v11 trQng tam nàm 2021 duçyc UBND thành phô giao tai Quyêt djnh so
158/QD-UBND.
2. Nâng cao vai trô, trách nhim cüa dan vj và Ca nhân trong thirc hin nhim vt
duçic giao.
3.Täng ci.thng cong tác kim tra, giám sat vic thirc hin 03 nhiem vit tr9ng
tam nAm 2021.
II. NQI DUNG THU'C HIN
1. Nhim vi 1: Theo döi, don dc thrc hin kt 1un cüa Ban Thu'ô'ng vti
Thãnh üy, Thu'ô'ng try'c Thành üy.
a) Ni dung thirc hin
Xây dirng Quy trinh theo dOi, don dc thirc hin kt lun cüa Ban Thng vi
Thành üy, Thixng trrc Thành üy.
b) Dan vi thrc hiên
- Dan vj chü trI: PhOng Tng hcp
- Dan vj phi hcp: Các Phông chuyen mon thuc Van phông
c) Thai gian hoàn thành: Thang 12 näm 2021.
2. Nhim vi 2: Tham mu'u Chü tjch UBND thành ph ban hành Quy ch
tiêp nhn, giãi quyêt và trã lôi kiên ngh cüa cfr tn do Doàn di biêu Qu6c hi
thành phô Va HDND thành phô chuyn den.
a) Ni dung thirc hin
Xây dirng, tham rnixu ban hành Quy ch tip nhn, giài quyt và trã kyi kMn nghj
cüa cir tn do Doân dai biêu Quoc hi thành phô và HDND thành phô chuyên den.
b)Danvithuchjên

- Dcin VI chU trl: Phông Tng hçp.
- Dan vj phi hçp: Các phông, ban thuc Van phông
c) Than gian hoàn thành: Tháng 12 näm 2021.
3. Nhim vi 3: Dy mnh üng dyng cong ngh thông tin, nâng cao cht
hrçrng cong tác cãi cách hành chInh d phyc vy tot hot dng clia Van phông
UBND thành phô.
a) Ni dung thrc hin
- Tham muu të chrc các cuOc h9p trirc tuyn cUa UBND thành ph6 vâ ChU
tjch UBND thành pho; phát hành van bàn di din tiir cüa Van phông UBND thành
phô dat 80% tth len;
- Không có h sa mt ci1a cüa UBND thành phi tr hn; xr l, giãi quyt
van
bàn den cüa UBND thành phô ding thii gian quy djnh.
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b) Dan vj thirc hin
- Dan vj chü trI: Phông Hành chmnh - T chirc.
- Don vj phi hqp: Cng Thông tin din tir thành ph và các phOng, ban thuc
Van phOng.
c) Thii gian hoàn thãnh: Tháng 12 näm 2021
III. TO cirU'c THVC HIN
1. Các don vi chü trI có trách nhim tham muu, th chrc thic hin, hoàn thành
tot 03 nhim vi trong tam närn 2021 theo Kê hoach nay và báo cáo kêt qua thc
hin 6 tháng trLrc ngày 3 0/6/2020 và baa cáo nàm tiiróc ngày 30/11/2020 giri ye
Van phàng qua (PhOng Hành chInh - To chirc)..
2. PhOng Hành chInh - T chrc có trách nhim theo dOi, don dc và thng hcip
báo cáo djnh k' 6 tháng và nàm theo quy djnh.
Trên day là K hoach 03 nhim vl:i tr9ng tam nàm 2021 cüa Van phông, d
nghj các phông, ban triên khai thirc
Noin/zln:
- Ban TD-KT thành phô (dê báo cáo);
- Các Phó Chánh Van phàng;
- Các dan vj thuc và trirc thuc;
- Luu: VT, HCTC.
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