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UBND THANH PHO DA NANG
VAN PHONG
S:

/VP-HCTC

CONG HOA xA IIQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phuic
Dà Näng, ngàyu.t thcng 01 nám 2021

V/v däng k 03 nhim vi trQng tam
nm 2021
KInh gi1i: UBND thành ph Dà Nkg
Thirc hin Cong van s 7346/UBND-TKTH ngày 09 tháng 11 näm 2020
c1ia UBND thành phô ye vic däng k 03 nhim vii tr9ng tam nàm 2021, VAn
phông IJBND thành phô kInh báo cáo TJBND thành phô ye däng k 03 nhim vi;i
tr9ng tam nAm 2021 nhu sau:
Nhim vi;i 1: Theo dOi, don dc thi;rc hin kt 1un cüa Thithng tri;rc Thành
üy, Ban Thuèng vi Thành üy và nghj quyêt cüa HDND thành phô.
Nhim vv 2: Tham mtru Chü tjch UBND thành ph ban hành Quy ch tip
uhn, giã.i quyêt ,và trà 1i kiên nghj cüa cr tn do Doàn dai biêu Quôc hi vA
HDND thành phô chuyên den.
Nhim vçi 3: Dy mnh i'xng diing cong ngh thông tin, nâng cao chat
lugng cong tác cãi each hành chInh dê phi;ic vv tOt hot dng cüa VAn phông
UBND thânh phô.
KInh báo cáo UBND thành ph&/.r,-

No'i n/i cm:
- Nhu trên;
- CVP và các PCVP;
- Các don vi thuc vã trirc thuc;
- Luu: VT, HCTC,
2O

Nguyen Ha Bc

Phii hic
DANG KY NHIM V1J TRQNG TAM NAM 2021
(Kern theo Cong van s 3 /VP-HCTC ngày Al tháng 0] näm 2021
cia Van phông UBND thành phO Dà Nang,)
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Ten nhim vit

San phâm dâu ra

1

Theo döi, don dc thrc hin
kêt 1un cüa Thung trrc
Thành üy, Ban Thurng vii
Thành üy và ngh quyêt cüa
HDND thành phô

- Cp nht, theo dOi vic thrc
hin các kêt 1un cüa Thu?rng
tric Thành üy, Ban Thuô'ng vii
Thành üy và nghj quyêt cüa
HDND thành phô dôi vói các
co quan, dcm vj, dja phuong;
- ,Ban hành các van bàn don
dOc, nhàc nh các quail, don v,
da phuong chm thrc hin;

Thôi gian
hoàn thành
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- Sira dii, b sung Quyêt djnh
442 1/QD-UBND ngày
so
30/9/20 19 cüa UBND thành phô
2

Tham muu Chü tich UBND
thành phô ban hành Quy chê
tiêp nhn, giài quyêt và trà lôi
kiên nghj ciia cir tn do Doàn
dai biêu Quôc hi và HDND
thành phô chuyên den

Xây drng, tham rnuu ban hành
Quy chê tiêp nhn, giái quyêt
và trà läi kiênngh cüa Cu' tn do
Doàn dai biêu Quôc hi và
HDND thành phô chuyên den
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3

Day manh irng dyng cong
ngh thông tin, nâng cao chat
luçing cong tác cãi each hành
chInh dê phiic vii tot hoat
dng cña Van phông UBND
thành phô

- Tham mu'u t ehirc các cuc
h9p tr1xc tuyên cüa UBND thành
phô và Chü ttch UBND thành
phô; phát hành vn ban di din
tü' cüa Van phông UBND thành
phô dat 80% tr& len;
- Không co h so mt cira cüa
UBND thành phô tr hçn; xi:r
1, giài quyêt 95% van bàn den
cüa UBND thành phô dung thai
gian quy djnh
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