Công tác ci cách hành chính (CCHC) luôn c S Khoa hc và Công ngh xác nh là mt trong nhng nhim
v quan trng, cn phi tp trung thc hin nhm to s chuyn bin tích cc trong công tác CCHC, góp phn to iu
kin tt nht cho các t chc, cá nhân n gii quyt th tc hành chính trong lnh vc qun lý nhà nc v khoa hc và
công ngh. Do vy v kt qu v ch s xp hng CCHC trong các s ngành thì nm 2018 ã tng áng k so vi nm
2017. Hn na, S luôn ch ng rà soát th tc hành chính thuc thm quyn gii quyt ca c quan ánh giá s cn
thit, tính hp pháp, hp lý và hiu qu ca các th tc hành chính, trên c s ó xut ct gim ti a các th tc hành
chính rm rà, không cn thit rút ngn thi gian gii quyt th tc hành chính cho t chc cá nhân. Nm 2019, S
ã ban hành K hoch s 01/KH-SKHCN ngày 07/01/2019 vi y các ni dung và phân công, giao nhim v
c th. Do vy trong 6 tháng u nm, công tác CCHC ca S ã t c kt qu tt, áng chú ý là có gn 22% h s c gii
quyt sm thi hn.

Ông Ngô Quang Phát – phó v trng v CCHC, B Ni v phát biu ti bui làm vic
Theo báo cáo kt qu Ch s ci cách hành chính nm 2018 ca các tnh, thành ph trc thuc Trung ng thì
ch s này c chia thành 4 nhóm theo ch s PAR Index. Nu ch s này t hn 80% thuc nhóm A, 75% - <
80% thuc nhóm B, 70% - < 75% thuc nhóm C và còn li thuc nhóm D. Có 09 a phng t kt qu trên
80%, trong ó thành ph à Nng ng th 4 trong s 63 tnh thành.
Ti bui làm vic, ông Ngô Quang Phát – phó v trng v CCHC, B Ni v cng ã ánh giá cao thành ph à
Nng có nhiu gii pháp sáng kin ci cách th c hành chính, c bit là s phi hp ca các s ngành vi s Ni v
trong vic t chc trin khai công tác CCHC có hiu qu. Do vy, kt qu CCHC có tác ng tích cc n s phát trin
ca thành ph. Bên cnh ó, ông cng ngh thành ph sm t chc tng kt chng trình CCHC giai on 20112020 và xây dng chng trình CCHC giai on 2021-2030.
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