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UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO

29-5-2019- Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

07-5-2019- Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 10.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
20-5-2019- Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông
tin ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò
Vấp.

26

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
29-5-2019- Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức
và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban
nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định
số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân huyện Bình Chánh.
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29-5-2019- Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban
hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 31
tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

30

31-5-2019- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016
của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

33

31-5-2019- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức
và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐUBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
huyện Bình Chánh.
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
15-3-2019- Chỉ thị số 04/CT-UBND vê tăng cường công tác phóng,
chống thiên tai và tiêm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

37

21-3-2019- Quyết định số 1088/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

47

23-4-2019- Chỉ thị số 05/CT-UBND vê tăng cường vận động hiến máu
tình nguyện năm 2019.

67

17-5-2019- Chỉ thị số 06/CT-UBND vê tổ chức kỳ thi trung học phổ
thông quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh vào các lớp
đầu cấp năm học 2019 - 2020.
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2019/QĐ-UBND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức
làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm
2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến
kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến
kiêm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục
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hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số
4349/TTr-VP ngày 21 tháng 5 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại
Công văn số 856/STP-VB ngày 19 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của
cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019 và
thay thế Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ,
công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn
thành phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban,
ngành thành phố, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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QUY CHÉ
Tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ
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kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định:
a) Cơ cấu, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cán bộ, công
chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trách nhiệm của
cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức hoạt động của cán bộ, công chức làm
đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.
b) Vị trí, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Phòng kiểm soát thủ tục hành
chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính tại thành phố gồm Phòng kiểm soát thủ
tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và hệ thống cán bộ,
công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở,
ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cơ
quan đăng ký đất đai (sau đây gọi là cán bộ đầu mối).
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Cơ cấu của hệ thống cán bộ đầu mối
1. Cơ cấu cán bộ đầu mối tại các đơn vị cụ thể như sau:
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a) Đối với Sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau
đây gọi là cán bộ đầu mối cấp thành phố):
Mỗi Sở, ban, ngành phân công 03 (ba) cán bộ đầu mối, gồm: 01 (một) lãnh đạo
đơn vị, 01 (một) lãnh đạo Văn phòng phụ trách Bộ phận một cửa và 01 (một) chuyên
viên Văn phòng. Riêng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phân công 04 (bốn)
cán bộ đầu mối, gồm: 01 (một) lãnh đạo đơn vị, 01 (một) lãnh đạo phòng Hành chính
- Tổ chức, 01 (một) lãnh đạo phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và 01 (một) chuyên
viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
b) Đối với Ủy ban nhân dân quận, huyện (sau đây gọi là cán bộ đầu mối cấp
huyện):
Mỗi Ủy ban nhân dân quận, huyện phân công 03 (ba) cán bộ đầu mối, bao gồm:
01 (một) lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, 01 (một) lãnh đạo Văn phòng Hội
đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, huyện phụ trách Bộ phận một cửa và 01
(một) chuyên viên thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận,
huyện.
c) Đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (sau đây gọi là cán bộ đầu mối
cấp xã):
Mỗi Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phân công 02 (hai) cán bộ đầu mối,
bao gồm: 01 (một) lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phụ trách Bộ phận
một cửa và 01 (một) công chức Văn phòng - Thống kê.
d) Đối với cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố:
Mỗi đơn vị phân công 02 (hai) cán bộ đầu mối, gồm: 01 (một) lãnh đạo đơn vị,
01 (một) chuyên viên/nhân viên. Riêng Văn phòng đăng ký đất đai thành phố phân
công 03 (ba) cán bộ đầu mối, gồm: 01 (một) lãnh đạo đơn vị, 02 (hai) lãnh đạo cấp
phòng.
đ) Tùy tình hình cụ thể của đơn vị, thủ trưởng đơn vị có thể quyết định số lượng
cán bộ đầu mối nhiều hơn số lượng quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều này
nhưng phải đảm bảo về cơ cấu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
2. Thẩm quyền phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối cấp
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thành phố và cán bộ đầu mối tại cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố, trên
cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối
cấp huyện, trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
quận, huyện.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phê duyệt danh sách cán bộ
đầu mối cấp xã.
3. Hình thức văn bản phê duyệt là Quyết định (cá biệt).
4. Quy trình thực hiện như sau:
a) Đối với cán bộ đầu mối cấp thành phố:
Bước 1: Văn phòng (thuộc Sở, ban, ngành thành phố) lập danh sách cán bộ đầu
mối của đơn vị, trình Thủ trưởng đơn vị quyết định.
Bước 2: Sở, ban, ngành thành phố có văn bản đề nghị kèm danh sách cán bộ đầu
mối gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp.
Bước 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp danh sách, dự thảo
quyết định phê duyệt kèm danh sách cán bộ đầu mối, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố phê duyệt theo thẩm quyền.
b) Cán bộ đầu mối tại cơ quan đăng ký đất đai: Văn phòng Đăng ký đất đai tổng
hợp danh sách cán bộ đầu mối của Văn phòng Đăng ký đất đai và 24 chi nhánh gửi về
Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân
thành phố để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy trình tại
Điểm a Khoản 4 Điều này. Cán bộ đầu mối tại cơ quan đăng ký đất đai được lập
thành danh sách riêng.
c) Đối với cán bộ đầu mối cấp huyện:
Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, huyện lập danh sách
cán bộ đầu mối của đơn vị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt
theo thẩm quyền.
Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối cấp huyện sau khi ban hành
phải kịp thời gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, theo dõi.
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d) Đối với cán bộ đầu mối cấp xã:
Công chức Văn phòng - Thống kê lập danh sách cán bộ đầu mối của đơn vị,
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phê duyệt theo thẩm quyền.
Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối cấp xã sau khi ban hành phải
gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, huyện để tổng hợp,
gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi chung.
5. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự làm cán bộ đầu mối so với danh sách
đã được phê duyệt, thì:
a) Thủ trưởng Sở, ban, ngành có trách nhiệm kịp thời thông tin và gửi danh sách
điều chỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố phê duyệt theo thẩm quyền.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm kịp thời
điều chỉnh danh sách, ban hành quyết định phê duyệt và gửi quyết định kèm danh
sách điều chỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để cập nhật, theo dõi
chung.
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các trường hợp cơ quan
ngành dọc hoặc các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố có nhu cầu cử cán bộ đầu
mối của đơn vị tham gia danh sách cán bộ đầu mối của thành phố trên cơ sở đề xuất
của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.
>
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1. Cán bộ đầu mối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, giúp thủ trưởng đơn
vị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính,
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước thủ
trưởng đơn vị về nhiệm vụ được phân công; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố.
2. Thủ trưởng Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn, hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi cho cán bộ đầu mối của đơn vị thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục

10

CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 15-6-2019

hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tham mưu triển khai thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết tại đơn vị.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 4. Trách nhiệm của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trong tổ chức
hoạt động cán bộ đầu mối
a) Đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân
dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, cơ quan đăng ký đất đai và
các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố;
b) Theo dõi, cập nhật và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
danh sách cán bộ đầu mối của Sở, ban, ngành, cơ quan đăng ký đất đai; tổng hợp
danh sách cán bộ đầu mối của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân
phường, xã, thị trấn.
c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho đội ngũ cán bộ đầu mối trên địa bàn
thành phố;
d) Thiết lập, chia sẻ thông tin hai chiều giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố và các cán bộ đầu mối để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chia sẻ
những sáng kiến, bài học kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển
khai thực hiện nhiệm vụ.
đ) Phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các hoạt động về kiểm soát thủ tục
hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối
1. Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều
hành triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ
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tục hành chính và tham mưu triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
2. Làm đầu mối phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ quan, đơn vị
trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục
hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
3. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan khác
trong triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính,
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của thành phố
khi có yêu cầu.
4. Tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo chuyên
đề do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc cấp trên tổ chức và phối hợp tổ chức, tập huấn
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp
thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.
5. Đề xuất các cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền biểu dương hoặc
khen thưởng đối với những công chức, viên chức có sáng kiến, giải pháp cải cách thủ
tục hành chính và biện pháp chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thực hiện không đúng
nội dung, thực hiện không kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đã
được giao.
6. Được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đầu mối theo quy định và
được xem xét, khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều 6. Hoạt động cụ thể của cán bộ đầu mối
1. Tham mưu thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành:
a) Xây dựng, ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn,
đôn đốc thực hiện.
b) Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách,
quy định pháp luật liên quan; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính đến công chức tại các phòng, ban, bộ phận chuyên môn, đơn vị trực
thuộc.
c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và kịp thời báo cáo,
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đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khen thưởng hoặc chấn chỉnh.
d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất.
đ) Rà soát, đề xuất nhân sự, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục
hành chính.
2. Làm đầu mối (hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp các biễu mẫu cần thiết; theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện) phối hợp với các phòng, ban, bộ phận chuyên
môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ:
a) Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của đơn vị, đảm
bảo các yêu cầu nguyên tắc quy định về sự kịp thời, đầy đủ, chính xác, có hiệu lực thi
hành; thuận tiện khi tiếp cận.
b) Công khai địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ
quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành
chính, thủ tục hành chính.
c) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một
cửa liên thông theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo dõi,
báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị qua hệ thống một cửa điện
tử.
d) Thực hiện quy định về "Thư xin lỗi" trong trường hợp giải quyết thủ tục hành
chính trễ hạn.
đ) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành
chính.
e) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục
hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; phối hợp các bộ phận có liên quan
đề xuất các biện pháp khắc phục và báo cáo tình hình khắc phục các vấn đề sai sót;
tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục sau kiểm
tra.
g) Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, kiến nghị phương án đơn giản hóa theo
chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân thành phố và chủ động rà soát, đánh
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giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của cơ quan đơn vị nhằm
phát hiện và kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ,
bãi bỏ thay thế những quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của
Ủy ban nhân dân thành phố hoặc kiến nghị Trung ương xử lý theo thẩm quyền đối
với các thủ tục hành chính không đảm bảo về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp
và chi phí tuân thủ.
h) Cải cách thủ tục hành chính: đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành
chính; các nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông; cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4.
i) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực
hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, việc thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị
đảm bảo thời gian và chính xác số liệu.
k) Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i Khoản 2 Điều
này,
- Cán bộ đầu mối cấp thành phố có trách nhiệm: kiểm soát việc quy định thủ tục
hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo thuộc
thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố;
kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị.
- Cán bộ đầu mối cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với các phòng, ban, bộ
phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị đã đủ điều kiện công bố nhưng
chưa công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ kịp thời hoặc thủ
tục hành chính được công bố chưa chính xác, đầy đủ; thông tin đến các Sở, ban,
ngành theo ngành, lĩnh vực quản lý để xây dựng quyết định công bố thủ tục hành
chính/danh mục thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời thông tin đến Văn phòng
Ủy ban nhân dân thành phố để đôn đốc thực hiện.
3. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, h, i Khoản 2 Điều này, cán
bộ đầu mối tại các cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm phối hợp với cán bộ đầu
mối cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện
công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ
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chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.
4. Tham dự các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo
chuyên đề; quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm
soát thủ tục hành chính cho các công chức tại các phòng, ban, bộ phận chuyên
môn, đơn vị trực thuộc; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục
hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính khi có yêu cầu.
5. Cung cấp thông tin, quản lý tài khoản, khai thác, sử dụng, quản lý Hệ thống
cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tập trung của thành phố tại đơn vị một cách hiệu quả,
đúng quy trình và hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Quy chế
quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tập trung của
thành phố và theo quy định của pháp luật.
Điêu 7. Chế độ thông tin, hội họp
1. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố giữ vai trò đầu mối liên lạc, chia sẻ thông tin hai chiều giữa Văn phòng Ủy ban
nhân dân thành phố và cán bộ đầu mối cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã, cơ quan
đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố.
2. Việc thông tin được thực hiện qua nhiều hình thức: họp, hội thảo, điện
thoại, văn bản, hộp thư điện tử, trong đó khuyến khích hình thức thông tin qua
hộp thư điện tử, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy trong quá trình trao đổi công
việc.
3. Định kỳ 6 tháng, cán bộ đầu mối cấp thành phố, cán bộ đầu mối cấp
huyện và cán bộ đầu mối tại cơ quan đăng ký đất đai họp giao ban về nghiệp vụ
kiểm soát thủ tục hành chính do lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành
phố chủ trì, tổ chức.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm thông tin về thời gian,
địa điểm, nội dung giao ban trước thời điểm họp 15 ngày.
Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ
chức họp giao ban đối với cán bộ đầu mối cấp xã thuộc địa bàn quản lý để tổng hợp
tình hình và báo cáo trong buổi giao ban do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ
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chức.
Các cán bộ đầu mối có trách nhiệm tham dự đầy đủ, đúng thành phần.
Điều 8. Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ đầu mối
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có
trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện,
Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện thống nhất chế độ về kinh phí hỗ trợ
cán bộ đầu mối theo quy định tại Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7
năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định một số nội dung và mức chi thực
hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số
30/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về
giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên
địa bàn thành phố.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. T rách nhiệm thi hành
1. Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách
nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện Quy chế này tại cơ quan, đơn vị;
b) Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình, đến tổ
chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế này;
c) Thực hiện hỗ trợ về kinh phí theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ
đầu mối thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quy chế
này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời
phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban
nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.
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3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm theo dõi việc

chấp hành Quy chế này; tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong
Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì các nội
dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:02:19 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 07 tháng 5 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Phòng Y tế Quận 10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm
2015 của Bộ Y tê và Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu
tổ chức của Sở Y tê thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương và
Phòng Y tê thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyêt định sô 26/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uy
ban nhân dân thành phô ban hành Quy chê (mâu) vê tổ chức và hoạt động của Phòng
Y tê thuộc Uy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đê nghị của Trưởng Phòng Y tê tại Tờ trình sô 44/TTr-PYT ngày 18 tháng 4
năm 2019, ý kiên thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp tại Công văn sô 197/TP ngày
25 tháng 4 năm 2019 và đê nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 10 tại Tờ trình
sô 528 /TTr-PNV ngày 02 tháng 5 năm 2019;
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyêt định này Quy chê tổ chức và hoạt động của

Phòng Y tê quận 10.
Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2019 và
thay thê Quyêt định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân quận về ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Y tê quận 10.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Y tê quận 10, Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường thuộc
Quận chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

T rần Xuân Điền
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QUY CHÉ
Tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 10
(Ban hành kèm theo Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 10)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí chức năng
Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, có chức
năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện quản lý nhà nước về y tế,
bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ
truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo
hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Ủy ban
nhân dân Quận 10, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Phòng Y tế có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế
hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình biện pháp tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 10 trong lĩnh vực y tế.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.
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3. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm

định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm
quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10.
4. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế đối với các
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với
các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn
Quận 10 theo quy định của pháp luật.
5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán
bộ, công chức 15 phường.
6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin,
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực
được giao.
7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 10 và Sở Y tế.
8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ
chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại,
tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10.
9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm
vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận
10.
10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10.
11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận 10 giao hoặc
theo quy định của pháp luật.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
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1. Phòng Y tế có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công
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chức chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tê, chịu trách nhiệm trước Ủy
ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 và trước pháp luật về toàn
bộ hoạt động của Phòng Y tê;
b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác;
chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân
công. Khi Trưởng phòng văng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy
nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;
2. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm,
cho từ chức, thực hiện chê độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyêt định theo quy định của pháp luật
Điều 4. Biên chế
Biên chê công chức của Phòng Y tê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyêt
định trên cơ sở vị trí việc làm, găn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và
nằm trong tổng biên chê công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính được Ủy
ban nhân dân thành phố giao cho Quận 10 hàng năm.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Y tê xây dựng kê hoạch biên
chê công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Chế độ làm việc và trách nhiệm của lãnh đạo phòng
1. Phòng Y tê làm việc theo chê độ thủ trưởng và theo Quy chê làm việc của Ủy
ban nhân dân Quận 10; bảo đảm nguyên tăc tập trung dân chủ; thực hiện chê độ
thông tin, báo cáo theo quy định.
Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiêp yêu cầu các công chức giải quyêt
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực
hiện nhưng công chức phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiêp phụ trách biêt.
2. Trách nhiệm của Trưởng phòng:
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- Phụ trách, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng và phụ trách những
công tác trọng tâm của Phòng.
- Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận
10 xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo,
kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó.
- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10
về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và các công việc
được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 phân công hoặc ủy
quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình
trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý
của mình.
- Báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 và Sở Y tế,
lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình báo cáo công tác trước Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10 khi được yêu cầu; phối hợp với nguời đứng
đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội Quận 10 giải quyết những vấn
đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
3. Trách nhiệm của các Phó Trưởng phòng:
- Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng
phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.
- Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất
trí với Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
Điều 6. Chế độ sinh hoạt, hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng
trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và
thống nhất lịch công tác.
3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân
Quận 10 và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể công
chức một lần trong tháng.
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Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ được tổ chức để giải quyêt những công
việc đột xuất, khẩn cấp.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực
tiêp phê duyệt
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu
đáo để giải quyêt có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đên hoạt động chuyên
môn của Phòng.
Điều 7. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Y tê và các cơ quan có liên quan:
Phòng Y tê chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ
của Sở Y tê, thực hiện báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của
Giám đốc Sở Y tê, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm.
Cử công chức phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm
tra trong lĩnh vực y tê tại Quận 10 khi có yêu cầu.
2. Đối với Hội đồng nhân dân Quận 10:
Phòng Y tê có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Quận 10
khi được yêu cầu.
3. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 10:
Phòng Y tê chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiêp và toàn diện của Ủy ban nhân dân
Quận 10 về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng
trực tiêp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách
khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân Quận 10 về
những mặt công tác đã được phân công;
Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 10 về nội dung công tác
của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyêt công tác chuyên môn trong quản lý
nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. Đối với Bệnh viện và Trung tâm Y tê Quận 10:
Phòng Y tê giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về y tê đối với Bệnh viện và Trung tâm Y tê Quận 10;
Thực hiện mối quan hệ hợp tác, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm
bảo hoàn thành kê hoạch, nhiệm vụ chính trị của Quận 10;
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Bệnh viện và Trung tâm Y tê Quận 10 có trách nhiệm thực hiện chê độ báo cáo
cho Phòng Y tê về: kê hoạch hoạt động, báo cáo công tác chuyên môn nghiệp vụ theo
định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đên lĩnh vực hoạt động của
mình theo yêu cầu của Phòng Y tê. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Phòng Y tê
tổng hợp báo cáo hoặc giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện báo cáo đên các cơ
quan liên quan theo quy định.
5. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10:
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân Quận 10 nhằm đảm
bảo hoàn thành kê hoạch, nhiệm vụ chính trị của quận. Trường hợp chủ trì phối hợp
giải quyêt công việc, nêu chưa nhất trí với ý kiên của Trưởng các cơ quan chuyên
môn khác, Trưởng Phòng Y tê chủ động tập hợp các ý kiên và trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân Quận 10 xem xét, quyêt định.
6. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10, 15 phường, các đơn vị
sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Quận 10:
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10, 15 phường, các tổ chức xã hội
của Quận 10, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của Quận 10 có yêu cầu,
kiên nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình
bày, giải quyêt hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận 10 giải quyêt các yêu cầu đó theo
thẩm quyền.
7. Đối với Ủy ban nhân dân 15 phường:
Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện các
nội dung quản lý nhà nước liên quan đên chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Căn cứ Quy chê này, Trưởng Phòng Y tê Quận 10 có trách nhiệm cụ thể
hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn
công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội
dung Quy chê này, trình Ủy ban nhân dân Quận 10 quyêt định để thi hành.
Điều 9. Trưởng Phòng Y tê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc
Ủy ban nhân dân Quận 10 có trách nhiệm thực hiện Quy chê tổ chức và hoạt động
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của Phòng Y tế sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định ban hành. Trong
quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề
xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Quận 10 xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và
sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Điên

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:02:37 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 20 tháng 5 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Sửa đối, bổ sung Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa
và Thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết định sô 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9
năm 2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ ban hành về hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và du
lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá
và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch sô 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm
2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ ban hành về hướng dẫn chức
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năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của
Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận tại Tờ trình số
16/TTr-VHTT ngày 16 tháng 5 năm 2019, ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại
Báo cáo số 333/BC-PTP ngày 29 tháng 03 năm 2019 và đề nghị của Trưởng phòng
Nội vụ tại Tờ trình số 608/TTr-PNVngày 17 tháng 5 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bổ sung Khoản 5 vào Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động củ
Phòng Văn hóa và Thông tin quận ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐUBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp như sau: "Tham mưu Ủy ban nhân dân
quận triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng,
thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định tại Khoản 6 Điều 17
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27 tháng 5 năm 2019; Các nội dung khác
của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân
nhân quận Gò Vấp được giữ nguyên.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
trực thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, các tổ chức, đơn vị và cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Hà

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:02:50 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018
của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
vê quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm
vụ, quyên hạn được giao;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5
năm 2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn vê chức năng,
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành Quy chế (mẫu) vê tổ chức và hoạt
động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 1564/TTr-NV ngày 24
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tháng 5 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 789/BC-TP
ngày 20 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung Khoản 21, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm
theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân huyện Bình Chánh, như sau:
"21. Thực hiện trách nhiệm giải trình các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ
của Phòng Giáo dục và Đào tạo".
Lý do: Theo quy định tại Khoản 1, Điêu 16 của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP
ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ vê quy định trách nhiệm giải trình của cơ
quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

T rần Phú Lữ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:03:04 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2019/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Sửa đối, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
vê quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm
vụ, quyên hạn được giao;
Căn cứ Thông tư liên liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14
tháng 9 năm 2015 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa và Thông
tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Ủy
ban nhân dân Thành phố vê ban hành Quy chế (mẫu) vê tổ chức và hoạt động của
Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện;
Xét đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 1565/TTr-NV ngày 24
tháng 5 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 801/BC-TP
ngày 21 tháng 5 năm 2019,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban
hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh:
1. Sửa đổi điểm d, Khoản 1, Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành
kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân huyện Bình Chánh:
Từ "Giúp Ủy ban nhân dân Huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép
thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp
của Ủy ban nhân dân Huyện" thành "Phối hợp Sở Thông tin truyền thông thẩm định
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
công cộng".
Lý do: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 27
tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 45/2014/QĐUBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Bổ sung Khoản 5, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa
và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết
định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện
Bình Chánh:
"4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định
dự thảo hương ước, quy ước của ấp, khu phố, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Huyện phê duyệt".
Lý do: Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ.
3. Bổ sung Khoản 6, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa
và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết
định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện
Bình Chánh:
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"5. Thực hiện trách nhiệm giải trình các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ

của Phòng Văn hóa và Thông tin".
Lý do: Theo quy định tại Khoản 1 Điêu 16 của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP
ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ vê quy định trách nhiệm giải trình của cơ
quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao.
Điều 2.
1. Bãi bỏ chức năng "du lịch" tại Khoản 2, Điêu 1 của Quy chế tổ chức và hoạt
động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban
hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân huyện Bình Chánh.
Lý do: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 19
tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Bãi bỏ từ "du lịch" liên quan đến chức năng "du lịch" tại Điêu 2 của Quy chế
tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3
năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.
Lý do: Đã bãi bỏ chức năng "du lịch" của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy
định Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân
Thành phố
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Phú Lữ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:03:19 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2019/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Sửa đối, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành
kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016
của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
vê quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm
vụ, quyên hạn được giao;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ vê xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;
Xét đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 1566/TTr-NV ngày 24
tháng 5 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 785/BC-TP
ngày 20 tháng 5 năm 2019,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đối, bố sung một số điều của Quy chế tố chức và hoạt động của
Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân
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dân Huyện, như sau:
1. Sửa đổi khoản 12 Điều 2 như sau:
"12. Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện nhiệm vụ tham mưu
Ủy ban nhân dân Huyện trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện
hương ước, quy ước cộng đồng dân cư".
2. Bổ sung khoản 28 Điều 2 như sau:
"28. Thực hiện trách nhiệm giải trình các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ
của Phòng Tư pháp".
Lý do: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Nghị định số
90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về quy định trách nhiệm
giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện,
Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

T rần Phú Lữ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:03:34 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2019/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016
của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
vê quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm
vụ, quyên hạn được giao;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã
thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội
vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân Thành phố vê ban hành Quy chế (mẫu) vê tổ chức và hoạt động của
Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;
Xét đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 1563/TTr-NV ngày 24
tháng 5 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 788/BC-TP
ngày 20 tháng 5 năm 2019,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung Khoản 22, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng

Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết
định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
Huyện, như sau:
"22. Thực hiện trách nhiệm giải trình các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ
của Phòng Nội vụ".
Lý do: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Nghị định số
90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về quy định trách nhiệm
giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện,
Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

T rần Phú Lữ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:03:49 +07:00
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 04/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác phóng, chống thiên tai
và tiềm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Nãm 2018, thiên tai có nhiều diễn biến dị thưÒEEg, gây nhiều thiệt hại. Theo số
liệu thống kê trong nãm 2018 thiên tai xảy ra liên tiếp trên các vùng miên của cả
nước với 09 con bâo vầ 06 áp thấp rihỉệt đởi, 4 đọrt rét đậm, rél hại; 11 đợt năng
nóng trên diện rộngi 30 đợt mưa lớn trẽn diện rộng; 43 đựt lũ trong đó cỏ 14 trận lũ
quét, sạt lờ đắt; lũ lớn tại thượng nguồn sông Cửu Long, triều cường vugrt mốc lịch
sử tạỉ các tình Nam Bộ,
Trẽn địa bàn Thành phé Hồ Chí Mình: cơn bão sỏ 9 đã ảnh hường trực tiếp
đến thành phố, xảy ra 05 đợt lốc xoáy vả mưa giông, có 07 đọt triều ctrờng Lớn
(đùứi triều đạt và vượt mức bảo động cểp iĩĩ), 07 vụ sạt tở bờ sông, kênh, rạch.
Thiên tai đã iàm phết 02 người (01 người đo ngã đố bàng quảng cáo và 01 người do
cây xanh ngã dồ)f bi thương 17 người (16 do cây xanh ngã đô; 01 người dù ngà để
bảng quảng cáo); hư bòng hoàn toàn 09 cản ahà (nhả tạm), tốc máỉ vả hư hòng một
phần 41 căn nhả; hư hòng I 1 xe ồ tô, 12 xe mảyj ngã đổ 508 cây xanh vả 03 trụ
điện; diện tích đất sạt lờ khoảng 12.090 m2 và 200 m kè đá.
Dự báo trong năm 2019, tình hỉnh khi tượng thủy vãn, thời tiểí nguy hiểm,
lihsti là các loại thiên tai như bão, áp thẩp nhiệt đởi, mua lỏn, triều cường* Ioc xoáy,
sạt Ịtô, hạn bán... sẽ tiêp tục cỏ những diễn bíẾn phức tạp, khõ lyòng; dặc biệt ngay
từ tháng 0] nãm 2019, con bão sổ 01 (Pabuk) đã xuất hiên đi vào khu vực Nam
Biên Đông, sau đỏ bảo 50 1 đã đi vào đất liền các Tình miền Nam Thái Lan.
Qua 01 nám thực hiện Chì thị sổ 03/CT-UBND ngảy 27 tháng 3 năm 2018
của Uy ban nhãn dân thảnh phố vè tăng cường công tác phòng, chổng thien tai và
tìm kiêm cứu nạn trên dìa bàn Thành phổ, các Sờ - ban — ngành, đoán thể Thành
phô và ủy ban nhân dân quận — huyện, phường - xã - thị trẩn đã trìẻn khai thực
hiện tôt các nội dung đuợc phân côtig iheo phương châm "bốn tại chỗ" và nguyên
tắc "ba săn sảng", Nhờ đó đã dự báo và í6 chức phòng tránh kịp thờif nhanh chóng
huy động lực lượiiệ, vật tư, kinh phí đê khác phục và giảm thiều thiệt hại do thiên
tai, giứp nhân dân ôn định đòi sống và sân xuẩt trong thời gian sớm nhất, Bên cạnh
lìhững mặt tích Cực, vân còn một sô tôn tại, hạn chê, công tác chỉ đạo của một số ccr
quan, đem vị chưa quyêt liệt, công tác phối họp giữa các đơii vị đôi khi còrt chậm,
uhưa kịp thời, đặc biệt khó khãn về nguồn vốn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cảc
dự ácL
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Tiếp tục thực hiện chi đạo Thủ tướng Chính phủ tại Chi thị số 03/CT-TTg
ngày 03 tháng 02 năm 2016 về tằng cường công tác phòng, chống thiên tai và tỉm
kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; để chủ động phòng, chổng, ứng phó kịp thời
vỊ có hiệu quả, giảm thiêu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng iợi
nhiệm vụ kình tê - xã hội cùa Thành phé năm 20L9f Uy ban nhân dân Thành phố
yẻu câu các Sờ, ban, ngành, đọàn thể Thành phố và ủy baii nhân dân các quận huyện, phường - xã - thị trân triên khai thực hiện tôt các nội dung sau đáy:
1. Ban Chi huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiểm cứu nạn Thảnh phổ, Sở,
ban, ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn tổ chức tổng kểt, đánh giá, rút kinh
nghiệm vê công tốc chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiểm
cửu nạn; phát huy những ưu điểm, nhừng chương trình, dự án, công việc mang Lại
hiệu quà thiêt thực; dòng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yểu kém
đe cỏ biện pháp chấn chinh, khãc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chi
huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhát lả
các địa bàn xung yểu. Thời gian hoàn thành chậm nhẩt là quý II nãm 2019 vả báo
cáo két quả về cho Thưùng trực Ban Chi huy Phỏng chỗng thiêil tai vả Tun kiếm
cứu nạn Thảnh phố tổng hợp, báo cáo cho ủy ban nhãn dán Thành phổ.
2. Tiếp tục quản triệt và trỉển khai thực hiện có hỉệu quà Luật Phòng chong
tỉiicn taỉ, Nghị quyết sổ 76/NQ-CP ngày 18 thảng 6 nãm 2018 của Chính phủ về
công lác phỏng, chổng rhlên tai, Nghi địrvh số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11
nãm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một sổ điều cùa Luật Phòn£f
chổng thiên tai, Chương trình hành động vả Kê hoạch thực hiện Chiến lược quoc
gia phồng, chống và giàm nhẹ thiên tai trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo
Quyểt đinh sé 5745/QĐ-UBND ngày 31 thảng 12 nãm 200S và Quyểt đinh số
3523/QĐ-UBND ngàv 13 tháng 8 nãm 2010 của ủy ban nhản dãn Thảnh phố); Kẻ
hoạch ủng phá sự cố, thiên tai và tìm kiếm cửu nạn, cứu hộ đên năm 2020 (ban
hành kèm theo Quyểt định số 34Q2/QĐ-UBND ngày L0 ngày 7 năm 2015 của ủy
ban nhằn dân Thành phổ); Quy chá hoạt động lìm kiểm cứu nạn: cứu hộ tại Thành
phố Hồ Chí Minh (ban hảĩih kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29
thảng 6 nãm 2015 của ủy ban nhân dân Thành pho) vả Phương ản phòng, tránh,
ứng phó thiên Ịại theo cẩp độ rủi ro thiên tai xây ra trên địa bàn Thành phố (ban
hành kèm theo Quyết định số 520S/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 201,5 của ủy
ban nhân dán Thành phố). Trường hợp có khỏ khăn, vưởng mãc cán kịp thòi báữ
cáo, dể xuẩi ủy ban nhân dãn Thành phố để xem xét, giàì quyết.
3. Kiện tữàn tổ chức, bộ máy Ban Chì huy Phòng chổng thiên tai và Tìm
kiếm cứu nạn các cẩp (Thành phổ, quận - huyện, phường —xa - thị trấn) theo quy
đinh tại Luật Phòng chổng thiên tai năm 2013, Nghị quyết số 76/NQ-CP ũgày 18
tháng 6 năm 2018 của Chính phù về công tác phòng, chổng thiên tai và Nghị định
sổ 16072018/NĐ-CP ng.ày 29 tháiig 11 năm 2018 của.Chinh phủ; đồng thời, phân
công ĩihíậm vụ cụ thê cho cảc thành viên để tham mưu cho câp ủv, phình quyền địa
phương, thủ trướng đon vị trong công tác chi đạo, diêu hành, chi huy thực hiện
nhiệm vụ phồng, chống thĩên tai và tìm kiếm cứu nạn ờ mo í cấp, mỗi ngành- đảm
bảo kip ihờì triển khai cốc biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong vả
sau khi thiên tai xảy ra.
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4. Ban Chi huy Phòng chổng thiên tai và Tlm kiếm cứu nạn Thảnh phò:
a) Thường xuyẻn rả soát việc thực hiện nội dưng Chi thị này của các địa
phương, đơn ví để kịp thời đôn đốc, huớrig dẫn Tihàm hoàỉi thảnh tốt các công việc
đựợc giao. Kiểm tra. đôr đốc và bướng dẫn các Sở, ban. ngành, quện - huyện thực
hiện tổt kể hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khãc phục hậu
quà thiên tai. Đỉềậ chỉnh, bò sung các phuơng án phòng, chong, ứng phó giảm nhẹ
thiên tai và tỉm kiêm cửu nạn sát hợp với tình hình thục tế cửa Thành phố, Xây
dựng công cụ hẽ trợ ra quyết định cảnh báơ ảxth hường cua bão, nước dâng, ngập
lụt do bão đến Thành phổ chi liết đểu cấp quận — huyện, phường - xâ - thị trấn
giúp nhân dần chủ động dì dỡì, tránh trú an toàn.
b) Chủ ưi triển khai KẾ hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thửc cộng
đồng và quản ìỹ rủấ ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 20!9 trên địa bỂtìa Thành
phổ. Điều ừa, đánh giá khả năng nhận thức và ửng phó thiên tai của cộng đỏng dân
cư nhàm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành cùa chính quyển các cấp đạt hiệu
quả tổt han.
c) Chủ trì, phối hợp với cảc quận - huyện rả soát, phân loại và đề xuất ủy
ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trtrơng đâu tư nâng câp hoặc tu sửa các
cồng trình phòng, chổng thiên tai mang tính câp bách ữong năm 2019 theo hirớne
đảm bả£ tính hiệu ữúà sử dung làu dài. Chủ trì, phối hợp vói Sờ Tài chính, Sở Kệ
hoạch và Đầu tư đê xuât đâu tư bồ sung số lượng, chủng bại phương tiện, trang
thiết bí cân thiết trong nám 2019 theo hướng hiện đại đê thực hiện có hiệu quả
phương châm "bén tại chố". Ưng dụiig cộng nghệ viên thám trong dự bảo, cảnh
báo sạt lở bò sông, kênh, rạch, bd biển và địa điểm an toàn di dời dân đàm bảo an
toàn tính mạng Irên địa bàn Thành phé,
d) Tẻ cliửc thực hiện quy trinh, nhắn tin cành báo thiên tót cho các cấp chíiih
quyền vả nhãn dân trên địa bàn Thành phố biết để chủ động phủngi trátth khi cỏ
thiên taì xảy ra.
đ) Tổ chức kiểm Ira công tác quàn lý, thu — pộp, sừ dụng, quyết toán Qưtf
Phòng chổng thiên tai Thảnh ptiồ theo đúng quy định hiện hành. Hưởng đẫn cho
các Sở, ngành, đan vị, quận - huyện, doanh nghiệp và nguửỉ dân hiểu rỏ các quy
định hiện hành về thu - nộp Quỹ Phòng chổng thiên tai Thảnh phố, Kiểm tra, rả
soát các vị trí xung VỄU và địa diêm an toàn tại các quận — huyện đê tố chúc sớ tấn,
di dời dản khí xảy ra thiên tai.
e) Phối hợp với cỏng ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiểng
- Phước Hòa, Công ty Thụy điện Tri An và gặc đơn vị, địa phương liên quan quyểt
định vận hành điều tĩêt tích, xả lũ của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An hợp lý nhầm chù
động gìàm lữ cho hạ du; trong tình huống bất thường tham mưu cho Chủ tịch ủy
ban nhân dân Thành pho quỵết định việc vận hành hè theo quy đinh của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định so 47]/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2016 về việc ban
hành Quy trình vận hành liên hổ chứa trén íưu vực sông Đồng Nai.
g) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động
phòng, chống thiên tai. Táng cường công tác trao đổi, học tập kỉnh nghiệm trong
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công tảc phòng, chống, ứng phó thiên tai vi tùm kiếm cửu nạn với các tỉnh, thành
trong nước vả quốc tế.
5. Bộ Tư lệnh Thảnh phổ chù trì, phối hợp Bộ Chĩ huy Bộ đội Biên phồng
Thành phố, Công an Thảnh phô, Cảng vụ Hàng hài Thành phô Hồ Chí Minh vả
Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phổ:
a) Duy trì nghiêm chế độ trực, chù động theo dõi. nắm chắc tình hình sự cố,
thiên tai ừẽn địa bàn, Chuẩn bị sẵn sàng Ịực ỉượng, kiểm tra và có kế hoạch tổ chức
tập kết, quản lý 5Ủ dụng các phương tiện, traiig thiết bị thường trực dể tham gia kịp
thời, có hiệu quả công tác tim kiếm cứu nạn, cứu hộ, chữa chảy, cứu sập, sơ tán dân
khi xảy ra thiẻn lai; đặc biệt là tại cảc khu vực xunẹ yếu (trên biển, cửa biển, cửa
song, vùng nước cảng biển? ven sông, vùng trũng thẫp...), sần sàng phối hợp, hiệp
đông với các đơn vị ủng phó, hô trợ3 chi viện cho các quận - huyện ngay khi có yêu
cầu.
b) Chú trì, phối hợp với Ban Chi huy Phòng chống thiên tai và Tim kiếm
cứu nạn Thành phổ, Sờ Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục rà soát phương
tiện, trang thiêt bị phục vụ công tác tỉm kiềm cứu nạiL, từng bxrớc đầu tư, hiện đại
hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cửu nạn nhằm đảp ửng yêu cầu cứu
hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, đặc biệt chú ưọng hoàn thiện hệ thổng thông tin
liên lạc đảm bảo thông suốt từ cẩp Thành phô đền cáp quận - huyện vả phường xâ - thị trân trong mọi tình huông thiên tai, sự cố tai nạn có thê xày ra.
c) Tăng cường công tác thông tin, tuyển truyền, tập huấn, diễn tập về công
tầc^phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiểm cứu nạn cho lực lượng cản bộ,
chỉển sĩ thành thục nghiệp vụ để sẵn sàng, nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ
đuợc giao đạt hiệu quả cao nhất,
d) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố kiểm tra, kiểm soát theo quy
định các tàu cá khí cập bển, xuất bển; cậj) nhật đầy dú thông tin về người, phương
tiện, Kiên quyết không cho xuât bển đôi với tàu thuyền hểt hạn đãng kiểm, tảu
không trang trị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn theo quy đinh.
6. Sở Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Kiểm tra vả bảo cáo kểt quả kiểm tra an toàn công trình phòng chổng
thiên tai trước mùa mưa lũ năm 2019 vả để xuất các biện pháp đảm bảo an toàn
công trình xung yểu phái sinh, hoản thảnh trong quỷ n nãm 2019.
b) Chi đạo Chi cục Thủy sản nắm chắc vị trí, sổ lượng tàu cá, thuyền viên
đang hoạt động đảnh bắt thùy sản xa bờ đê kịp thời hướng dẫn di chuyển phòng,
tránh thiên tai đên nơi neo đậu an toàn; triển khai thực hiện đãng ký, đăng kiểm tàu
cả thuộc diện phài đăng ký, đãng kiểm theo quy định; tổ chức hướng dần, bố trí neo
đậu tránh trú an toàn cho các tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản khi có bão, áp
thâp nhiệt đới xảy ra; chù trì, phối hợp vởi Bộ Chi huy Bộ đội biên phòng Thành
phô và Uy ban nhân dân huyện Cân Giờ chuân bị tốt phương án hậu cẩn cho tàu
thuyền vảo neo đậu tại Khư neo đậu tránh trú bão (sông Đồng Đình, huyện cần
Giở).
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c) Chủ tri, phối họp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc ủy ban
nhân dân các quận - huyện thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch bố trí dân cư
phòng tránh thiên tai trên địa bản Thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và định huóiig
đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-UB]MD ngày 15 tháng 02
năm 2014 của ủy ban nhân dân Thanh phố.
d) Chi đạo rà soát quỵ hoạch sản xuất nông nghiệp, khuyến cảo người nông
dân điều chinh cơ cấu câv trổng, vặt nuôi phù hợp với khà năng cầp nựớc của từng
vùng; chủ động theo dõi tình hình thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn đê chì đạo sàn
xuất, nuôi trồng hiệu quả, hạn chế thiệt hại.
7. Sớ Giao thông vận tải:
a) Chỉ đạo đấy nhanh tiên độ các dự án phòng, chổng sạt lở đang thực hiện
tại các vùng có nguy cơ sạt lỡ cao và nghiêm trọng nhàm bảo vệ an toàn tài sản và
tỉnh mạng cho nhân dân.
b) Chủ trì, phối hợp với địa phương, dơn vị liên quan tăng cường kiểm tra
hoạt động kinh doanh tại các bến khách ngang sông, bên đưa rước hành khảch và
các phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên sông, kênh, rạch, tàu cánh ngầm;
báo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, không chỡ quá tải
(phương tiện phải được đảng kiểm, có hệ thốnệ thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ
áo phaạ phao cửu sinh); dâm bảo an toàn cho cầu, phàr nhất lả các cầu yếu.
8. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Chù trì, phối hựp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Bộ Tự
lệnh Thàiih phố, Cảng vụ Hàng hài Thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan tổ
chức ứng phó, khãe phục kịp thời, bảo vệ môỉ truờng trong trưởng hợp xảy ra các
sự cô tràn dầu (trên sônạ, trên biên), động đât, sóng thần. Chủ trì, phỏi hợp với các
sở, ngành chửc nãng ki em tra các tổng kho xãng dầu, kho chứa hóa chất độc hại,
chât phóng xạ,.. đê khuyên cảo các chù cơ sở ihực hiện các biện pháp đảm bảo an
toàn khi xây ra thiên tai.
b) Chi đạo Ban Quán lý các Khu liên họp xử lý chất thải tăng cirờng kiểm
tra, giám sát các khu chửa rác thải, có phương án xử lý sự cố khi có mua, bão,
không để xảy ra tràn, sạt lờ, bể bờ bao gây ô nhiễm môi trường.
c) Tình trạng khai thác, vận chuyền cát, sòi lòng sồng không phép, trái phép
gâỵ sạt lở bờ sông, kênh, rạch của tuyên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai vả vùng
biên Cân Gíờ đã và đang tiếp diễn rất nghiêm trọng; giao Sở Tài nguyên và Môi
trường chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Chì huy Bộ đội Biên phòng
Thảnh phối Sở Giao thông vận tải, các quận — huyện liên quan cùng phổi hợp vói
các cơ quan, đơn vị của tĩnh Bình Dương, Đồng Nai lập kế hoạch phối hợp tăng
cường tuân tra, kiêm ưa và kiên quyẻt xử lý dứt điêm tình trạng nêu trên, báo cáo
kêí quà cho ủy ban nhân dân Thảnh phố trong quý II năm 2019.

9. Sờ Xây dựng:
a) Chù trì, phối hợp với ửy ban nhàn dân các quận - huyện và đơn vị có liên
quan tô chức kiểm ưa, hướng dẫn, cảnh báo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực
hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bào an toàn khi đang thi công xây dụng, lẳp
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dặt, sử dụng giàn giảo, vận hành cẩn cẩu tại các công trình đang thi công, nhất là
đôi với các công trình trên cao. Tô chức rà soát, thổng kê, đárứi giá mức độ an toàn
chịu lực đối với các côn^ trình gom: trụ sở làm việc, chuns cư vả các công trình
công cộng khác đã cũ, xuống cấp, cỏ dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.
b) Phổ biến, hướng dẫn và kiếm ưa các dơn vị, tổ chức, người dân thực hiện
đúng tiêu chuẩn thiết kể, xây đựng các công Lrình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ờ,
chung cư nhăm cỏ khả năng chiu được bão, lổc xoáy, giông gió có cường độ cao và
khả nãng kháng chân khi cỏ động đất xảy ra.
c) Chủ trì, phổi hơp với Sở Vãn hóa và Thể thao, các quận - huvện rà soát,
kiêm ưa chất lượng an toàn của các pa nô, áp phích, biên quảng cáo đúng yêu câu
kỹ thuật quy đính nhăm đảm bảo an toàn tuyệt đối, có khà năng chổng chịu được
sức gió mạnh khi có mưa giông, gió giật xảy ra.
d) Chi đạo Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh phối họp
với các quận — huyện khân trương tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven
đường, công viên, khu dân cư đê đổn hoặc chật tia càrih, nhánh của các cây cao, dề
gãy đổ, cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn... đàm bào an toàn, không để cây xanh
ngã đô do giông gió, lổc xoáy gảy thiệt hại, đặc biệt lả tính mạng cùa người dân
trong khi tham gia giao thông. Nghiên cửu, rà soát phương án trồng cây xanh trên
địa bàn thảnh phổj đảm bào phù hợp với quy hoạch cầy xanh đô thị vả an toàn khi
xảy ra thiên tai.
Khi xảy ra sự cố về cây xanh ngã đổ, giao Công ty TNHH Một thảnh viên
Công viên Cây xanh khấn trương huy dộng lực lượng, phương tiện tổ chức khắc
phục các sự cô cây xanh nhằm gỉảm thiêu tôi đa các thiệt hại.
đ) Chi đạo các đơn vị quàn lý, duy tu, sửa chữa, nậng cấp, xây dựng mới,
thay thế, vận hành cỏ hiệu qưả hệ thống thoát nước, các cổng kiem soát triều, van
riệăn triều, trạm bơm theo phân cấp; tổ chửc ứng trực, huy động máy bơm, thiết bị
đề kịp thời ứng cứu các điếm ngập nặng phảt sinh trong khu vực nội thị.
e) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chổng
ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt.
10. Sờ Vãn hóa vả Thẻ thao:
Phổi hợp với Sờ Xây dựng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp quảng cáo
thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật
quy định nhằm đảm bào an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.

11. Sở Du lịch:
Chù trì, phối hợp Tổng cộng ty Du lịch Sài Gòn — TNHH Một thành viên
yêu cầu các doanh nghiệp khi tổ chức sự kiện, du lịch, tham quan, lừ hành phải
đảm bảo an toàn cho du khách trên tảu, thuyền di chuyển ứên sông, trên biển; trang
bị đây đủ các thiết bị thône tin Hên lạc tỉm kiếm cứu nạn sin sàng kết nòi với các
đơn vị chuyên nghiệp cứu hộ, cứu nạn; khuyến cáo khách không tắm biển ừong
điều kiện thởi tiêt nguy hiêm, tuân thù nghiêm túc nội quy tại các khu du lịch, tham
quan, nghi dưỡng.
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12. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chi đạo, hưởng dẫn các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra các trạm tiếp sỏng
viễn thông., bảo đàm cho mạng thông tin phục vụ công tác chi đạo, điều hành, tiẽp
nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tim kiếm cửu nạn
thông suốt trong mọi tình huống.
13. Sờ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Thành phổ;
a) Chuẩn bị đủ lực iuợng3 phưcmg tiện, trang thiết bị, vật tu y tế và cơ số
thuốc đề đáp ửng nhu cầu cứu thương, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng
ngừa dịch bệnh và khác phục môi trường sau thiên tai đê đảm bảo điêu kiện sinh
hoạt cho nhân dân.
b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ vói lực lượng vũ trang làra tốt công tác kểt họp
quân - dân y trong phòng, chổng và khắc phục hậu quà thiên tai.
c) Hội Chữ thập đỏ Thảnh phố phối hợp Sở Y tể vả ủy ban nhân dân các
quận - huyện tổ chức các lởp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tại chỗ
làm công tác tìm kiếm cứu hột cứu nạn nhàm thực hiện có hiệu quả phương châm
"bốn tại chỗ" của địa phương.
14. Tổng công ty Điện lực Thành phố - TNHH:
a) Kiểm Im dảm bảo tinh trạng vận hãnh an toàn, ổn đinh hệ thống điện,
thiểt bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực;
b) Đảm bào nguồn điện liên tục cho các cơ quan trọng yếu cùa Thành phổ,
quận - huyện, bệnh viện, trạm bơm chống úng, cổng ngân triều (bao gồm huy động
nguồn máy phát dự phòng tại chỗ)'
c) Khi có sự cổ trên lưới điện do các tình huống thời tiết xấu hoậc thiên tai;
chủ động cãt điện đê phòng tránh sự cổ. Ngay sau đó, phải chủ động phối hợp và
hồ trợ khách hàng trong công tác tái lập điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt ưong thửi
gian sớm nhât, đặc biệt là cho cơ quan chi huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cửu nạn các cấp, cơ sở y tê, cung cấp nước sạch, viễn thông, phát thanh, truyên
hinh, các trạm bơm tiêu nước chống úng ngập.
15. Sở Kế hoạch vả Đầu tư, Sở Tài chính:
Ưu tiên bố trí vốn cho các công trinh phòng, chổng thiên tai và kinh phí đầu
tụ mua săm phuơng tiện, ưang thiết bị phục vụ công tác tìm kiêm cứu nạn, cứu hộ
đẻ giảm thĩêu Thiệt hại đến mức thấp nhẩt khi cỏ thiên tai.
16. Để nghị Thành Đoàn Thảnh phố Hồ Chi Minh:
Chù trì, phối hợp với quận - huyện tổ chức các chương trinh tập bơi cho các
em thiểụ nhi có hoàn cành khó khãrụ sinh sống ớ địa bản ven sông, kênh, rạchj
không đê xảy ra tình trạng trè em bị đuối nước trên địa bàn Thành phổ.
17. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nshiệp Thành phố (Hepza)f Ban
Quản lỷ Khư Công nghệ cao Thành phố:
Chủ động thực hiện các biện pháp đàm bảo an toàn các kho hàng, nhà xucrcỉg
trọng yêu. Đặc biệt, đoi với các doanh nghiệp, nhả mảy, xí nghiệp ven sông phải đe
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phòng tình huống mưa to kết hợp triều cường gây sạt lở đất ảnh hường đen an toàn
tính mạng cho ngưòi lao động,
18. ủy ban nhân dân các quận - huyện:
a) Rà soát, hoàn chinh các Phương án phòngj chống, ứng phó thiên tai và tìm
kiêm cứu nạn của quận - huyện tirong ứng với từng loại hình thiên tai, cấp độ rui ro
thiên tai. Đông thời, thông kê các phương tiện, ưang thiết bị hiện có hoặc tô chức
hiệp đông với chủ các phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị trên đĩa bàn để kịp thòi
huy động, trưng dụng khi cân thiết. Tại các địa điêm tạm cư phải được tổ chức chu
đáo, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nưởc uổng, điều kiện sinh hoạt, dâm
bảo môỉ trưửng, vệ sinh cho nhân đân.
b) ủy ban nhân dân các quận - huyện gồm: quận 12, quận Bình Thạnh, quận
Thủ Đức, huyện Nhà Bè. huyện Bỉnh Chốnh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi,
huyện Cân Giờ tập trung chi đạo các chù đầu tư đây nhanh tiến độ thi công, hoàn
thành dửt điểm các công trình phòng, chổng thiên tai đã có chủ truơng của ủy ban
nhân dân Thành phô; phối hợp với chủ đầu tư các đự ản tiêu thoát nước, chồng
ngập đẩy nhanh tiên độ giải phỏng mặt bàng để dự án sớm được triền khai thi công
vả hoàn thảnh đưa vào sử dụng đàm bảo tiến độ và chất lượng công trình; nếu quận
— huyện nào đê xảy ra tình trạng bể bờ bao, ừàn bở bao, sạt ỉở bò sông, kênh, rạch
(đã được cảnh báo cùa cơ quan chức năng) ánh hưởne đán đời sống, sân xuất, tài
sàn và tính mạng cùa nhân dân thỉ lãnh đạo quận - huyện đó phảỉ chịu trách nhiệm
trước ừy ban nhân dần Thành phố.
c) Tăng cường kiểm tra, xử ỉý nghiêm cáo trường hợp san lấp, lấn chiêm
sông, kênh, rạch gây sạt lở, làm tăc nghẽn dòng chảy, huớng thoát nước tự nhiên
trên địa bàn mình quàn lý. Chỉ đạo Lực lượng Quản lý đẻ nhân dân tăng cưừng
kiêm tra phát hiện, báo cáo kịp thời những vị trí đẻ bao hư hòng; xuống cap để có
biện pháp xứ lý, khắc phục hạn chế tình trạng bể bờ, tràn bờ bao gây ngập úng ành
hường đến đời song, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
d) Rà soát, kiểm tra, yêu cầu các chù đầu tu, các hệ dân thực hiện nghiêm
túc trách nhiệm sửa chữa, gia cổ các đoan bd bao nẳm trong khu đất dane; quản lý,
sừ dụng; đám bảo tính đông bộ ngăn triều trên toàn tuyển, không để trản. bê vã sạt
lở bờ bao, Đổi vớí các chủ đẩu tư xây dụng dự án hạ tầng, khu dân cư, các hộ dân
có đẩt nhưng bò hoang không sàn xuất, không xây dựng công trình„ không bào vệf
duy tu bờ bao trên phân đât cùa minh, các địa phương cỏ biện pháp xử lý kiên
quyết, phạt hành chính, thu hồi hoặc kiên nghi cơ quan có thâm quyền thu hòi đât
theo quy đính cửa pháp luật.
đ) Tổ chức kiểm tra. đảnh giá mức độ an toàn và đề xuất giải pháp xử lý đối
với các nhà ở, chung cư cũ, xuống cấp do địa phương quản lý. Khuyến cảo chù đầu
tư, người dân có sờ hữu các công trình ngầm chuần bị và thực hiện tốt nhẩt phương
án chểng ngập khi mưa bão, triêu cường. Tham gia điêu tiết giao thông, phân luồng
hạn chế hoặc cấm các phương tiện giao thông di chuyên vảo các tuyển đưcmg đarng
bị ngập nặng.
e) Tãntĩ cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn và diễn tập về công
tác phòng, chông, úng phó và khăc phục hậu quả thiên taỉ giúp cho cản bộ quản lý,
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nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chủ động phỏng, ngừa ảnh hưởng của thiên
tai đạt hiệu quà, từ dó góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
g) Hoàn thành thanh quyết toán kinh phí tạm ứng từ nguổn Quỹ Phòng
chổng thiên tai Thảnh phổ để đầu tư công trình, mua sắm tTang thilt bị, phương tiện
và kinh phí phục vụ công tác phòng chống thiên tai còn tôn đọng qua các năm. Tổ
chức triển khai việc thu Quỹ Phòng chống thiên tai trong doanh nghiệp vã công dân
đạt kểt quà cao theo quy định của Thành phố.
h) Khẩn trương tổ chức thực hiện cảc dự án di dời bố trí dân cu phòng tránh
thiên tai ờ các quận — huyện cỏ liên quan theo Quyết định sô 670/QĐ-ƯBND ngày
15 tháng 02 năm 2014 của ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đẻ áxi Quy
hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thảnh phô giai đoạn 2011 2015 và định hướng đển năm 2020. Đổi vói trường hợp cần phài dí đời dần khẩn
cẩp để phòng, Tránh Ihiên tai, giao ủy ban nhâii các quận - huyện sừ dụng nguôn
ngân sách dự phòne cùa địa phương tạm ứn^ đê bô trí di dời khẩn cấp tránh trường
hợp xảy ra thiệt hại về người và tài sản; đỏng thời Ưy ban nhân dân các quận —
huyện cổ bảo cáo ủy ban nhân dân Thành phổ quyết định,
í) ủy ban nhân dàn huyện cân Giờ nghiên cứu đề xuẩt chủ trương đầu tư
hoản chinh cơ sở hạ tầng (đường, cầu càng, nhà quản lý, nhân sự) phục vụ cho
công tác quản lý Khu neo đậu tàu thuyền tTánh trú bâo vả tạo điều kiện thuận, lợi
cho ngư dân khi cho tàu thuyền vàữ neo đậu tránh trú bão theo quy đinh, Nấm chảc
sô lượng tàu thuyên, thuyền viên đang khai thác thủy sản trên sông, trên biển của
địa phương đê kịp thời hướng dẫn phòng, tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt
đới, thiên tai xảy ra,
k) Khi cỏ thiên tai xáy ra, ủy ban nhân dãn cáo quận - huyện khần trương
chỉ đạo thực hiện việc thông kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại theo
Thông tư liên tịch sổ 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23'tháng 11 năm
2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ké hoạch và Đẩu tư về việc
hướng dẫn thông kê? đảnh giá thiệt hại do thiên tai gây ra và Quyết định số
29/2016/QĐ-ƯNBD ngày 13 tháng 8 năm 2016 của ừy ban nhân dân thành phổ về
ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khác phục thiệt hại do thiên tai gây
ra trên địa bàn Thành phô; đê xuất nhu cầu hỗ trợ khẳc phục hậu quà thiên tai trên
địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng chình sách, chế độ; báo cảo về Thường trực Ban
Chì huy Phòng chông thiên tai và Tìm kiếm cửu nạn Thành phố, Sờ Laữ động Thương binh và Xã hội Thành phố.
19. Đài Truyền hình Thàiih phổ, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố và các
cơ quan Bảo chí Thành phô cung câp thông tin, cánh báo, dự báo tình hình diễn
biên thòi tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chừứi xác; tãng thời iượnẹ
phải sóng các chương trình tuyên truyền các biện pháp phỏng ngừa thiên tai đe
nhân dân biêt và tự chú động phòng, tránh, ứng phó an toàn.
20. Các Sờ, ban, ngành, các Tổng Công ty đóng trên địa bàn Thành phổ theo
chức nãng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chi đạo, triền khai thực hiện tốt
công tác phòng, chông, khăc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi đon vị mình.
Đồng Ihòti, phải chuân bị sẳn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần
thiết đê tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiêrn cứu nạn theo yêu cầu, chi đạo
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của ủy ban rứiân dân Thành phổ và Ban <^ÍU huy Phòng chổng thiên tai và Tìm
kiếm cứư nạn Thành phố.
21. Các cắp, các ngành, các đơn vị tồ chức trực ban nghiêm lúc, đàm bảo
chê độ thông tin, bảo cáo. đặc biệt ỉà khi có thiên tai xảy ra và trong nhữne; ngày
nghi, ngày lê theo quy định của ửỵ ban nhân dân Thành phổ. Trường hợp có sự cổ
thiên tai xảy ra trên địa bàn, yêu cầu các quận - huyện phải cử lãnh đạo xuổng trực
tiẻp tại địa bàn vả báo cáo kỊp thời về Thưởng trực Ban Chi huy Phòng chống thiên
tai và Tìm kiêm cứu nạn Thành phố để tham mưu chì đạo, ứng phó đạt hiệu quả. sổ
điện thoại trực ban: (08) 38 297 598; số fax: (08)38 232 742.
Chi thị này có hiệu lực kể từ ngày ký; bâi bỏ Chỉ thị sổ 03/CT-UBND ngày
27 tháng 3 nãm 2018 của Uy ban nhân dân thảnh phô vể tăng cường công tác
phòng, chông thiên tai vả tìm kiểm cứu nạn trên địa bàn Thảnh phổ. Yêu cầu Thủ
trường các Sờ, barụ ngành Thành phố, các Tông Công ty, cơ quan, đem vị đóng trên
địa bàn Thành phô, các thảnh viên Ban Chi huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm
cửu nạn Thành phô vả Chủ tịch Ưy ban nhân dân các quận - huyện, phường — xã
thị trân triển khai thực hiện nghiêm túc Chi thị này./.
KTễ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỊ• C
•

Lê Thanh Liêm

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:04:05 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1088/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2019

QUYET ĐỊNH
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26
tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013
(hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2014);
Căn cứ Nghị định số 84/2014/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08
tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài
chính về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong
chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2019;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1658/STC-NS ngày 20 tháng 3
năm 2019 về xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành
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phố năm 2019;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2019.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các
Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, các đơn vị và cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM,
CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2019
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn
đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố
giai đoạn 2016-2020; là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của
Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Việc xây dựng và thực hiện Chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 là yếu
tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2019, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và góp phần tạo cơ sở
để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10
năm 2011 - 2020.
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí năm 2019 như sau:
A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
I. Mục tiêu:
- Tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp,
các ngành và từng cơ quan đơn vị, tổ chức; đồng thời quán triệt đến cán bộ, công
chức, viên chức và công dân nhận thức sâu sắc, có trách nhiệm cao hơn về thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường
nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của
nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
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II. Yêu cầu:
- Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải thiết thực, có tính khả

thi, sát với điều kiện thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn; đồng thời
phải đề ra các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, rõ ràng nhằm tăng cường thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi được điều chỉnh của Luật thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện theo dõi, tổng hợp và báo cáo theo yêu cầu.
- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng
của Đảng và Nhà nước; xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ
trọng tâm của các cấp, các ngành và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, các các
hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
- Tổ chức tốt việc học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm Luật
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được
tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động.
B. CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo
quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, các Sở, ban, ngành,
đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước tập trung
vào một số lĩnh vực, cụ thể như sau:

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà
nước:
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
và các văn bản hướng dẫn Luật trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân
bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà
nước.
- Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước
phải đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định; đúng
định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo công bằng công khai, minh bạch. Việc lập,
thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ vào định
mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng
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quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về quyết toán ngân sách nhà nước của đơn
vị mình, cấp mình và có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân
sách nhà nước cho cơ quan, tổ chức, trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận - huyện chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Thành ủy, Ủy ban nhân dân
thành phố về cử cán bộ lãnh đạo tham gia các đoàn công tác nước ngoài; đồng thời
hạn chế tối đa các đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài chưa
thực sự cần thiết.
b) Các cơ quan, đơn vị tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán
được giao; đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; trong đó lưu ý:
- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương
theo quy định; đẩy mạnh khoán chi hành chính.
- Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa
đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; phấn
đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, quản lý chặt chẽ
đoàn ra, đoàn vào đúng người, đúng mục đích và căn cứ trên dự toán và danh mục
đoàn ra, đoàn vào được phê duyệt từ đầu năm của mỗi cơ quan, đơn vị sử dụng ngân
sách nhà nước; phấn đấu tiết kiệm 15% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
- Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công,
khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia;
công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn
hóa - xã hội của địa phương.
- Rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiết kiệm triệt để trong sử dụng
kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà
nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố đúng mục đích, có hiệu quả
và tuân thủ theo các quy định hiện hành. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ
nghiên cứu khoa học và công nghệ theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm
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vụ nghiên cứu. Thực hiện công khai về nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ theo quy định của pháp luật.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện
nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập và tiếp tục kiên
cố hóa trường học. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực ngoài
nhà nước đầu tư cho giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. Triển khai
có hiệu quả chế độ học phí mới nhằm bảo đảm sự chia sẻ hợp lý giữa nhà nước,
người học và các thành phần xã hội.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Từng
bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám,
chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính
đủ giá dịch vụ y tế. Thay đổi phương thức cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh giữa cơ
quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh sang phương thức áp dụng giá dịch
vụ như đối với dịch vụ đặt hàng, giao kế hoạch giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ
sở y tế.
c) Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vê sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định
số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP
ngày 07 tháng 10 năm 2013 vê sửa đổi, bổ sung một số điêu Nghị định số
130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phấn đấu giảm tối thiểu 2,5% đơn vị sự
nghiệp công lập so với năm 2015.
Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang
hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ
sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân
sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn
cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:
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- Triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công; tiếp tục quán
triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công đi đôi với rà soát, đánh
giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản. Tăng cường
quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu của quá trình đầu
tư để bảo đảm đầu tư tập trung, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán.
- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các
dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; đảm bảo
100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt
theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Tiến hành rà soát, cắt
giảm, giãn tiến độ, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc
hiệu quả đầu tư thấp; bổ sung vốn cho dự án đã có khối lượng hoàn thành.
- Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho các dự án thuộc danh
mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, đã có đầy đủ thủ tục theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án chuyển tiếp hoàn
thành trong năm 2019, vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và các dự án đầu tư
theo hình thức đối tác công tư; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, nếu
còn nguồn mới xem xét bố trí cho dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư theo
quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên dự án cấp bách về phòng chống, khắc phục
lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường.
- Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi
công, thẩm định dự án; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết
kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phấn đấu thực hiện tiết kiệm 10%
tổng mức đầu tư.
- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo
tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Rà soát các dự
án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm
ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, có phương án xử lý dứt điểm các khoản tạm
ứng của các dự án kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể. Thực hiện đúng quy
định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện. Tăng cường công tác quyết
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng
quyết toán.
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3. Trong quản lý chương trình mục tiêu:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Chương trình mục tiêu quốc gia:

Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu đã
được phê duyệt.
Quản lý và sử dụng vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục
tiêu theo đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.
4. Trong quản lý, sử dụng tài sản công:
- Tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài
sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử
dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công.
- Nhà công vụ giao phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và
bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng; thu hồi 100% nhà công vụ
sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết hạn, hết thời
gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.
- Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Chỉ thị số 27/CTTTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công
tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; kiên quyết thu hồi diện tích
nhà, đất là trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở
mới; quyết liệt thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định,
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương
thức tập trung nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung
hoạt động và quá trình cải cách nền tài chính nhà nước, cải cách tài chính công. Kiểm
tra, giám sát việc thực hiện sửa chữa, mua sắm, thuê, thanh lý, bán, điều chuyển, tiêu
hủy tài sản công tại cơ quan, đơn vị, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số
27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Xác
định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng
của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ và thực tế ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua
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sắm tài sản.
- Hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiên; thực hiện nghiêm quy
định của Chính phủ vê khoán xe công, tổ chức rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo tiêu chuẩn, định mức đúng quy định; thực hiện
xử lý kịp thời số xe ô tô dôi dư (nếu có) theo đúng quy định.
- Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh,
cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định; chỉ sử dụng tài sản công vào mục
đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật
quy định, có Đê án được cấp có thẩm quyên phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu
cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát
huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản.
- Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi
dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản.
5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ công
cộng:
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường
giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các
văn bản quy phạm pháp luật vê sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các
diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai
mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ
hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành,
Ủy ban nhân dân các quận huyện tập trung rà soát lại kế hoạch quản lý, khai thác, sử
dụng từng loại tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra giám
sát trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chú trọng các nguồn tài
nguyên khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước và các lĩnh vực ảnh hưởng đến môi
trường; có biện pháp xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên,
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
- Sở Công Thương thường xuyên tuyên truyên, phổ biến và tiếp tục triển khai
công tác tiết kiệm điện đến cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công
chức, viên chức để phấn đấu giảm tổn thất điện cả năm xuống còn 6,9%.
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- Tiếp tục triển khai đấu thầu các hoạt động cung ứng dịch vụ công ích như duy

tu cầu, đường, chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường... nhằm tăng hiệu quả sử
dụng vốn ngân sách và huy động nguồn vốn xã hội. Phải có kế hoạch bảo quản, khai
thác, tu bổ và sử dụng có hiệu quả các công trình phúc lợi công cộng. Tăng cường
thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt, giảm dần
kinh phí ngân sách chi cho công tác trợ giá xe buýt.
6. Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
sách theo đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách.
- Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp
luật của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực tài chính
nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.
- Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và cơ quan quản lý quỹ phải thực hiện
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành về lập, chấp
hành, quyết toán, kiểm toán ngân sách nhà nước đối với phần vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ. Hằng năm, các cơ quan quản lý quỹ do Thành phố quản lý báo cáo Sở
Tài chính tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết
toán thu, chi quỹ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương.
7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại công ty TNHH có
100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước tham gia:
- Các công ty TNHH có 100% vốn nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà
nước tham gia căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của
Nhà nước xây dựng, ban hành các quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ quản lý,
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao.
- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên
điều hành đơn vị thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng
dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm
chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở
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lên so với kế hoạch), trong đó, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến
mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán,
chi phí năng lượng;
- Tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn
nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ
chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin;
- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực tài
chính, đổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất
kinh doanh, chiến lược phát triển, cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng
sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo đúng Phương án cơ cấu lại
doanh nghiệp nhà nước đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
- Thực hiện xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để
xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính
đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.
- Sở Tài chính phối hợp các sở, ban ngành chức năng tăng cường giám sát đối
với các doanh nghiệp nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước
giao. Rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước. Kiên
quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm thất thoát, lãng phí vốn, tài sản
nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử
dụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp. Kiểm điểm và xử lý
trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người
đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước
tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
8. T rong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà
nước:
- Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII. Các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân
các quận- huyện phấn đấu tinh giản biên chế, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp
hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.
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- Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, giảm

tối đa các ban quản lý dự án; kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức
trung gian.
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách
nhiệm công khai quy trình, thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương
đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật.
9. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân:
a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện:
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán
bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và
tiêu dùng, dành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận
động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
- Triển khai cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đoàn
thể, tổ chức quần chúng: khu phố, khu dân cư; tập trung vào việc xây dựng nếp sống
mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí. Phê phán các biểu hiện xa hoa lãng phí
trong xã hội; đưa các kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí thành tiêu chí xem
xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và các thành viên của mỗi tổ chức.
b) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng biểu
dương kịp thời các gương tốt và tạo dư luận xã hội; lên án, phê phán các hành vi vi
phạm quy chế của Nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ hội. Gắn cuộc vận động
"Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" trong giai đoạn mới với việc thực
hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt của nhân dân.
C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
I. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền các văn bản triển
khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ
quan, đơn vị phối hợp với các đoàn thể, tổ chức quần chúng có trách nhiệm thường
xuyên tổ chức học tập, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức,
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viên chức, hội viên thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng
cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề
lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời
biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm
chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh,
Đài truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện đại chúng với các hình thức thích
hợp và có hiệu quả; thường xuyên xây dựng các chương trình, chuyên mục về nêu
gương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phê
phán, lên án các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.
II. Rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ
sở thực hành tiết kiệm chống lãng phí:
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, doanh
nghiệp nhà nước thực hiện rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; định mức kinh tế
- kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức khai thác và sử dụng
máy móc, thiết bị; đơn giá tiền lương trong các lĩnh vực quản lý để đề xuất sửa đổi,
bổ sung ban hành theo đúng thẩm quyền; thực hiện nghiêm các định mức, tiêu chuẩn,
chế độ đã ban hành; công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, định mức kinh tế - kỹ
thuật nhằm tạo điều kiện cho việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong
đó tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây
dựng cơ bản; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi, dịch
vụ công cộng và tài sản công khác; khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên thiên
nhiên; hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính cần rà soát lại Quy
chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trên
tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.
III. Tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện
trên một số lĩnh vực:
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1. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác tổ chức

điêu hành dự toán ngân sách nhà nước được chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương,
kỷ luật tài chính, ngân sách. Hướng dân các đơn vị tăng cường giám sát và công khai,
minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đê cao trách nhiệm giải trình vê ngân
sách nhà nước.
2. Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức triển
khai thực hiện tốt các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dân thi
hành. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc thẩm định làm rõ nguồn vốn và
khả năng cân đối vốn cho từng chương trình, dự án cụ thể khi trình Ủy ban nhân dân
thành phố quyết định chủ trương đầu tư. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai
theo quy định của Luật Đấu thầu; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các
dự án đầu tư của nhà nước. Tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân và các quy định của
pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục vê thẩm định, thẩm tra, cấp giấy phép...
có nhiêu vướng mắc, cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyên
xem xét, quyết định.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có
liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Quản lý nợ
công năm 2017 và các văn bản hướng dân, góp phần đảm bảo nên tài chính an toàn,
bên vững và ổn định kinh tế vĩ mô.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành
phố trong công tác quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn
vay ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện thực
hiện dự án để giảm thiểu chi phí vay; nâng cao trách nhiệm giải trình vê hiệu quả sử
dụng nguồn vốn vay công.
4. Sở Quy hoạch kiến trúc tham mưu việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch
và Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch để bảo đảm đồng bộ,
thống nhất pháp luật vê quy hoạch; rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện quy hoạch;
tập trung xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 để quy hoạch thật sự là cơ sở cho
việc xây dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư.
5. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tích cực
tuyên truyên, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm
2017 và các văn bản hướng dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý,
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sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc
thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.
Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát
diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ có để bố trí và sử dụng hợp lý, đúng
đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành.
Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn
thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
qua xử lý, sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát, sắp
xếp các địa chỉ nhà đất hiện do các doanh nghiệp công ích của quận - huyện quản lý
để đưa ra bán đấu giá; xác định danh mục các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu này để
báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định bổ sung cho ngân
sách quận, huyện.
6. Sở Tài nguyên môi trường tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm
bảo tiết kiệm, hiệu quả, tiết kiệm; xử lý thu hồi các khu đất sử dụng sai mục đích,
không đúng công năng, lãng phí, kém hiệu quả để đưa ra bán đấu giá thu tiền nộp
ngân sách thành phố hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án xử lý
phù hợp. Kiểm soát chặt chẽ hình thức đầu tư BT liên quan đến dất đai, tránh tình
trạng thất thoát, lãng phí.
7. Các Sở, ban ngành kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cho vay, sử dụng vốn
của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đảm bảo việc sử dụng vốn tại các
quỹ đúng mục đích và hiệu quả.
8. Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước tiếp tục đẩy mạnh
tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà
nước; nghiêm túc thực hiện quy định về minh bạch, công khai thông tin hoạt động.
Sở Tài chính phối hợp các sở, ban ngành chức năng tăng cường giám sát đối với
các doanh nghiệp nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước giao;
kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm thất thoát, lãng phí vốn, tài
sản nhà nước
Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực
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hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra
tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước.
9. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng
cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; quán triệt các mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25
tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nhằm đẩy mạnh việc tinh gọn bộ
máy hệ thống chính trị; thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ
thống chính trị.
Giao Sở Nội vụ tổng hợp tình hình thực hiện việc tinh giản biên chế tại các cơ
quan, đơn vị, việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW vào báo cáo thực hành, tiết kiệm chống lãng phí
hàng năm để gửi Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
IV. Thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí:
1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về công
khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật về công khai, đưa công tác công khai thành nề nếp trong các cơ quan, đơn
vị, tổ chức nhà nước.
2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện
công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử
dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định nhằm góp
phần đảm bảo thực thi quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công
dân; công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; công
khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và
các tài sản khác trong cơ quan, đơn vị, tổ chức. Thực hiện hình thức công khai trên
trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phải tuyên truyền mạnh mẽ để
nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh tập
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thể trong công tác giám sát việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy
mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường vai trò của
người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu
tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư. Qua quá trình giám sát nhằm phát
hiện, kiến nghị về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời
ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản
nhà nước.
V. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí:
1. Thanh tra thành phố xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh
tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm theo chủ trương của Trung ương
và của thành phố nhằm đảm bảo thực hiện đúng các chế độ quy định và thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau:
- Quản lý, sử dụng đất đai;
- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công;
- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ.
- Quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình
mục tiêu; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;
- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc;
trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế
do ngân sách nhà nước cấp kinh phí;
- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức;
- Quản lý kinh phí xây dựng chương trình, giáo trình và sách giáo khoa ở các
bậc học;
- Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,
không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước.
Thanh tra thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thanh
tra việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
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2. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại

các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực
thuộc. Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn
vị phải khắc phục, xử lý hoặc đê xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyên có biện
pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật vê xử lý vi phạm đối với
người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí.
VI. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng
cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
1. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp,
các ngành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; đẩy mạnh
hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước gắn với đổi mới phương thức quản lý
thông qua việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng thông tin điện
tử hành chính trên Internet; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công
trực tuyến để vừa rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính của người
dân và doanh nghiệp.
2. Triển khai có hiệu quả pháp luật vê thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn
với công tác phòng chống tham nhũng; chú trọng đê ra các biện pháp cụ thể để siết
chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách
nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin phát
hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí theo quy định.
3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, nhất
là trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, bảo
hiểm xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong
đó chú trọng việc thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định vê thủ
tục hành chính của các cơ quan nhà nước, bãi bỏ các thủ tục hành chính gây trở ngại
cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao mức độ hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
4. Tăng cường phối hợp triển khai việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giữa
các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể để thực hiện
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có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, cần tăng cường
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí để đẩy
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó
tập trung vào giới thiệu những gương điển hình trong tổ chức thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; phản ánh tình trạng lãng phí nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các
hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện căn cứ Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí này, Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện xây dựng Chương trình hành
động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành mình, cấp mình. Căn cứ Chương
trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành mình, cấp mình và
hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12
năm 2017 về quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong chi thường xuyên; các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai việc đánh giá kết quả thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 theo quy định.
Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ thuộc Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện Chương
trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của đơn vị mình, đảm bảo phù
hợp với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố và gửi về Sở Tài chính để theo dõi chung, trong đó, cụ thể hóa các mục
tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài
sản của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp, biện pháp cần
thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra trong năm 2019.
2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các doanh
nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tổng hợp tình hình và kết quả thực
hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm cụ thể của ngành,
địa phương, đơn vị mình theo hướng dẫn tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10
tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính; đồng thời, tổng hợp kết quả đánh giá thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số

66

CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 15-6-2019

129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính vào báo cáo thực
hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm; gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 01
năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính theo thời
gian quy định.
3. Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc
thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Tài chính theo quy
định.
4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, ban,
ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các doanh nghiệp do nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét,
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:04:22 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh - phúc

Số: 05/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

CHỈ THỊ
về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

Phong trào hiến máu tình nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã được duy trì
thường xuyên và phát triên trong những năm qua, đây là một trong những hoạt động
xã hội nhân đạo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng võ trang, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp
và nhân dân thành phố hưởng ứng nhiệt tình. Năm 2018, phong trào hiến máu tình
nguyện của thành phố đạt trên 94 % chỉ tiêu được giao, đã góp phần cùng ngành y tế
đáp ứng một phần nhu cầu về máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh
viện trên địa bàn thành phố.
Nhằm đảm bảo đủ máu an toàn cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố
trong năm 2019, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thê thành phố, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện, các cơ quan đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học, lực lượng võ trang
trên địa bàn thành phố
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện phấn
đấu đạt trên 260.000 lượt người hiến máu, trong đó đạt trên 60% túi máu loại 350ml450ml và chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 94%.
2. Phân bổ chỉ tiêu
- Giao Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, phường,
xã, thị trấn:
Xây dựng kế hoạch cụ thê đê tổ chức triên khai đảm bảo đạt trên 120.100 lượt
người hiến máu, phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành
phố) thực hiện đạt chất lượng máu tốt; tích cực tuyên truyền vận động hiến máu tình
nguyện phù hợp với nguyên tắc nhân đạo quốc tế Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và thực
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hiện đúng chê độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người hiên máu tình nguyện theo
Thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y tê. Tăng cường
vận động phát triển lực lượng hiên máu dự bị để sẵn sàng cung cấp máu khi có yêu
cầu.
- Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lực lượng võ
trang, các công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố:
Xây dựng kê hoạch cụ thể vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức,
đoàn viên, thanh niên, sinh viên hiên máu tình nguyện trong năm 2019; phấn đấu đạt
trên 80.000 lượt người hiên máu trong năm, đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ
thành phố (Trung tâm Hiên máu nhân đạo) tổ chức tốt các điểm tiêp nhận máu tại cơ
quan, đơn vị; bộ phận y tê các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sức khỏe và tuyển chọn
người hiên máu đủ điều kiện tham gia hiên máu.
- Giao Giám đốc Sở Y tê:
Chỉ đạo Công đoàn ngành y tê phối hợp Bệnh viện Truyền máu Huyêt học thành
phố vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tê tham gia
hiên máu tự nguyện và tổ chức tiêp nhận 60.000 túi máu.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Giao Hội Chữ thập đỏ thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận
động Hiên máu tình nguyện thành phố:
- Chỉ đạo Trung tâm Hiên máu nhân đạo thành phố thực hiện việc phối hợp với
các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lực lượng võ trang, các công ty,
xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố và Ban Chỉ đạo - Thường trực Hội Chữ
thập đỏ 24 quận, huyện tổ chức thực hiện công tác tiêp nhận máu, đảm bảo hoàn
thành chỉ tiêu thành phố giao về số lượng, chất lượng và tỷ lệ túi máu 350 - 450ml.
- Tham mưu Ban Chỉ đạo vận động Hiên máu tình nguyện thành phố tổ chức các
Hội nghị sơ kêt, tổng kêt và phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở
Nội vụ) kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành
tích xuất sắc trong công tác hiên máu tình nguyện của thành phố.
- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét
tăng cường kinh phí, phương tiện, trang thiêt bị y tê phục vụ công tác tiêp nhận máu
cho Trung tâm Hiên máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố.
- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn các chủ trương, quy
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định mới của Trung ương, Bộ Y tế vê công tác hiến máu tình nguyện cho thành viên
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, quận, huyện và phường, xã,
thị trấn.
3.2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài thành phố
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố có kế hoạch thông tin tuyên truyền sâu rộng,
vận động nhân dân thành phố tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong năm
2019; đặc biệt là "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và
Lễ hội Xuân Hồng" năm 2019 theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ
Việt Nam.
3.3. Giao Đài Truyền hình thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố
(Trung tâm Hiến máu nhân đạo), Sở Y tế (Bệnh viện Truyên máu Huyết học) xây
dựng kế hoạch tuyên truyền vê công tác hiến máu tình nguyện của thành phố năm
2019, nhân ngày 07 tháng 4 "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện", ngày 14 tháng 6
"Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu" và mở chuyên mục "Hiến máu cứu người",
để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa nhân đạo của phong trào hiến
máu tình nguyện.
3.4. Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp chặt chẽ
với Trung tâm Hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện tốt
quy trình chuyển giao máu đạt số lượng, chất lượng theo yêu cầu chuyên môn, kỹ
thuật; hỗ trợ trang thiết bị xét nghiệm, phân tích máu, để bảo đảm an toàn trong tiếp
nhận máu, đồng thời chỉ đạo các Bệnh viện quận, huyện, y tế của các cơ quan sở,
ban, ngành, đoàn thể, Lực lượng võ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực
tham gia tuyên truyền vận động hiến máu.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và
các cơ quan, đơn vị, lực lượng võ trang, các trường học trên địa bàn thành phố; Ủy
ban nhân dân các quận, huyện và phường, xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể vận động,
tuyên truyền tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu trong năm 2019./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
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PHÂN BỔ CHỈ TIÊU
HIÉN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019
Chỉ tiêu
Số TT

Quận - huyện

Lượt người

350 - 450
(60%)

1

Quận 1

4.400

2.640

2

Quận 2

3.100

1.860

3

Quận 3

4.500

2.700

4

Quận 4

4.000

2.400

5

Quận 5

4.600

2.760

6

Quận 6

5.200

3.120

7

Quận 7

5.500

3.300

8

Quận 8

6.000

3.600

9

Quận 9

5.000

3.000

10

Quận 10

5.000

3.000

11

Quận 11

4.500

2.700

12

Quận 12

4.700

2.820

13

Quận Gò Vấp

7.200

4.320

14

Quận Tân Bình

5.300

3.180

15

Quận Tân Phú

5.500

3.300

16

Quận Bình Thạnh

7.700

4.620

17

Quận Phú Nhuận

4.200

2.520

18

Quận Thủ Đức

7.200

4.320

19

Quận Bình Tân

6.500

3.900

20

Huyện Củ Chi

6.100

3.660

21

Huyện Hóc Môn

4.200

2.520

22

Huyện Bình Chánh

5.200

3.120

23

Huyện Nhà Bè

2.300

1.380

24

Huyện Cần Giờ

2.200

1.320

120.100

72.060

(Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố tiếp nhận)

CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 15-6-2019
25

26
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Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố tiếp
nhận từ: Thành Đoàn (30.000); các sở, ban, ngành,
công ty, xí nghiệp, trực thuộc Liên Đoàn Lao động
TP(30.000), các tổ chức, đơn vị khác (19.900).

79.900

47.940

Bệnh viện Truyền máu Huyết hoc tiếp nhận từ:
Công đoàn ngành (Sở Y tế) và các đơn vị khác.

60.000

36.000

260.000

156.000

Tông cộng

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 20.06.2019 14:04:45
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

CHỈ THỊ
Về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học
phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm
theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng
02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào.
Thực hiện Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông
quốc gia năm 2019.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận, huyện, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc
gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020; các Hội đồng
thi, Hội đồng tuyển sinh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,
thi tuyển sinh lớp 10 và thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên
Trần Đại Nghĩa.
Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm thi, bố trí cán bộ, giáo viên đủ
tiêu chuẩn tham gia công tác thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi, thực hiện
công tác thi và công tác tuyển sinh theo đúng Quy chế thi và Quy chế tuyển sinh của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số
777/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban
hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào đầu cấp từ năm học 2019-2020.
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2. Thực hiện tốt chế độ, chính sách về thi, tuyển sinh, đảm bảo nguyên tắc công
khai, công bằng. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi,
chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng Quy chế
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Giao trách nhiệm cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
a) Sở Giáo dục và Đào tạo:
Chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi
cho toàn ngành, phối hợp với các của trường đại học được Bộ phân công, địa
phương, sở - ban - ngành liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ các kỳ thi đạt
kết quả cao nhất.
Chỉ đạo các kỳ thi phải thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc các
quy định (kế hoạch tổ chức thi: thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi,...) cho
học sinh biết để thực hiện; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương bảo
đảm trật tự khu vực Điểm thi.
b) Công an thành phố:
- Phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn tiếp nhận đề thi gốc,
tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, làm phách, chấm phúc khảo đúng theo quy chế
thi.
- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với
các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong thành
phố giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên
và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định.
- Kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Hội đồng thi, các điểm thi, chấm thi; bố trí
trực 24/24 trên các địa bàn có điểm thi để kịp thời giải quyết sự cố xảy ra.
c) Tổng Công ty Điện lực thành phố - TNHH Một thành viên:
Tổ chức kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong
những ngày làm việc của Hội đồng in, sao đề thi; các Điểm thi và chấm thi theo
kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tạo điều kiện cho các Hội đồng thi ký hợp
đồng nguyên tắc để thuê máy phát điện dự phòng, đề phòng sự cố điện bất trắc
xảy ra.
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d) Bưu điện thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn và

kịp thời việc chuyển bưu phẩm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sở Giáo dục và Đào
tạo.
đ) Viễn thông thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp một số
điện thoại mới phục vụ cho Hội đồng in, sao đề thi.
e) Sở Tài chính đảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu - chi tài
chính theo quy định.
g) Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm thông tin, liên lạc, mạng Internet, tổ
chức kiểm tra, kiểm soát đường dây truyền thông, thông tin, hệ thống wifi của khu
vực xung quanh Hội đồng in sao đề thi để đảm bảo an toàn, bí mật; chỉ đạo các cơ
quan thông tấn và báo - đài thành phố thông tin tuyên truyền, đưa tin về các kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phổ thông, đặc biệt là việc
tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học viên ở các trường, các
trung tâm giáo dục - chữa bệnh của thành phố.
f) Sở Y tế chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với
các Hội đồng thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh;
chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra
trong quá trình thi.
i) Lực lượng Thanh niên xung phong có kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh
sát giao thông giải tỏa ùn tắc giao thông; ưu tiên bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình
Khánh phục vụ nhanh chóng cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi; ưu tiên đưa các
thầy, cô giáo, học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.
k) Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Lực
lượng Thanh niên xung phong thành phố đảm bảo lưu thông các tuyến đường, tạo
điều kiện cho giáo viên và học sinh đến.
l) Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai tốt Kế
hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn; đảm bảo tiến
độ công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp; công tác mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật
chất nhà trường; tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên trước thời điểm vào năm học mới.
Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện
thuận lợi, hỗ trợ tích cực các kỳ thi, nhất là công tác an ninh, an toàn.
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Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở,
ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm
túc Chỉ thị này./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
Điện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao .hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng

