UBND thành ph va ban hành k hoch trin khai Ch th s 41-CT/TU ngày 10-8-2020 ca Ban Thng v
Thành y v lãnh o t chc trin khai thc hin Ngh quyt s 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 ca Quc hi v thí
im t chc mô hình chính quyn ô th và mt s c ch, chính sách c thù phát trin thành ph à Nng.
Theo ó, t tháng 9-2020, UBND thành ph ã thc hin công tác tuyên truyn, ph bin Ngh quyt s
119/2020/QH14. Hin thành ph ang tp trung thc hin các nhim v quan trng nh phi hp vi các b, ngành
Trung ng xây dng các vn bn quy nh chi tit, hng dn thi hành Ngh quyt s 119/2020/QH14; ban hành
các vn bn quy nh v phân cp y quyn c th i vi chính quyn a phng cp qun, phng.
Tip ó, thc hin sp xp các c quan, t chc và i ng cán b, công chc qun, phng theo quy nh; trin khai các
quy nh ca Chính ph v t chc b máy các c quan chuyên môn thuc UBND thành ph; tham mu t chc
cuc bu c i biu Quc hi khóa XV và i biu HND các cp nhim k 2021-2026 gn vi vic trin khai mô hình t
chc chính quyn ô th theo Ngh quyt s 119/2020/QH14.
UBND thành ph trin khai xây dng chính quyn s, thành ph thông minh phù hp vi mô hình chính quyn
ô th ti thành ph à Nng nâng cao nng lc qun lý, iu hành và cht lng dch v công.
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