UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày18 tháng 9 năm 2020

/KH-STC

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020
của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
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Ngày 19/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua và ban hành Nghị quyết số
119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đây là Nghị
quyết rất quan trọng, thể chế hóa một số nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày
24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
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Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/BTCTU ngày 26/8/2020 của Ban Tuyên
giáo Thành ủy Đà Nẵng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/NQ14; Kế
hoạch số 4944/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng tuyên
truyền, phổ biến Nghị quyết số 119/2020/NQ14; Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/NQ14 tại Sở
trong năm 2020 và những năm tiếp theo với các nội dung như sau:
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1. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung Nghị quyết số
119/2020/QH14 đến công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) nhận
thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 119/2020/QH14 trong
quá trình phát triển của thành phố, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành
động, nâng cao lòng tự hào và xác định trách nhiệm trong việc phát huy ưu điểm,
tiềm năng, lợi thế; đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém, phấn đấu xây
dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
2. Xác định Nghị quyết số 119/2020/QH14 là căn cứ pháp lý tạo bước đột
phá, nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức chính quyền, phù hợp với đặc điểm
và điều kiện phát triển đô thị Đà Nẵng; đồng thời, mở ra nhiều cơ chế, chính sách,
đảm bảo tính chủ động, tạo động lực phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian
đến.
3. Công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 gắn với
triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần
thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố; Nghị
quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Sở; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần
thứ XXII của Đảng bộ thành phố; tuyên truyền kết quả bước đầu thực hiện Nghị
quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
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hằng năm của thành phố, của Sở Tài chính, góp phần tạo sự lan tỏa rộng rãi trong
xã hội.
4. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020; công tác
tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14 cần được tiến hành thường xuyên, liên
tục từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận
của CC, VC, NLĐ, đảng viên, đoàn viên trong việc triển khai tổ chức mô hình
chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách phát triển thành phố.
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5. Tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 một cách
nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo mỗi CC, VC, NLĐ, đảng viên, đoàn
viên, nhất là công chức chủ chốt của Sở đều nắm vững những nội dung cơ bản và
thực hiện tốt Nghị quyết số 119/2020/QH14.
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
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1. Tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết số 119/2020/QH14 của
Quốc hội và các văn bản liên quan của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nhằm
triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14, trong đó tập trung tuyên truyền
việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc
thù phát triển thành phố Đà Nẵng nhằm tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển trong
thời gian đến.
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Một số nội dung cụ thể: Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại
thành phố Đà Nẵng; Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Ủy ban nhân dân, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân
dân quận, huyện; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận, huyện; điều
chỉnh quy hoạch nội bộ; quản lý tài chính – ngân sách nhà nước.
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2. Tuyên truyền các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành
Trung ương (nhất là hướng dẫn trong công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà
nước) trong triển khai các quy định theo Nghị quyết số 119/2020/QH14.
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3. Tuyên truyền những văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy,
Thành ủy, các kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14
của thành phố, các quận, huyện, cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhất là
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà
nước.
4. Tuyên truyền những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả trong quá trình
tổ chức triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 trong lĩnh vực quản lý tài chính –
ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân
thuộc Sở Tài chính có cách làm hay, hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai
Nghị quyết số 119/2020/QH14.
5. Tuyên truyền công tác sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm
và những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 trong giai
đoạn tiếp theo.
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6. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc lợi
dụng việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 để xuyên tạc, phủ
nhận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và
những kết quả khi triển khai nghị quyết.
III. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
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1. Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm
tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Đà Nẵng; các nghị quyết, nghị định và văn bản của Quốc hội, Chính
phủ, các bộ, ngành Trung ương, thành phố nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số
119/2020/QH14.
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2. Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/NQ14 ngày 19/6/2020 của
Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

on

ph

1s

on

3. Kế hoạch số 4944/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thành phố Đà
Nẵng về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 119/2020/NQ14 ngày 19/6/2020 của
Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
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4. Nội dung cụ thể của các chương trình, đề án, kế hoạch, các văn bản triển
khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/NQ14 của Sở Tài chính.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2/
0

9/

20

20

1. Trưởng các phòng (tương đương); Trưởng các tổ chức, đoàn thể quán
triệt, triển khai tài liệu tuyên truyền tại Mục III Kế hoạch này đến toàn thể CC, VC,
NLĐ, đảng viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp với từng phòng, tổ chức,
đoàn thể.
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Phối hợp Thường trực thi đua khen thưởng Sở đề xuất biểu dương kịp thời
những tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai
Nghị quyết số 119/2020/QH14.
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2. Mỗi CC, VC, NLĐ, đảng viên, đoàn viên chủ động nghiên cứu những nội
dung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội và các văn bản liên quan của
Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số
119/2020/QH14, phục vụ cho công tác tham mưu các nội dung theo chức năng,
nhiệm vụ Sở Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14.
3. Các phòng tham mưu lồng ghép phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số
119/2020/QH14 trong các buổi làm việc, giao lưu gặp mặt với Sở Tài chính các tỉnh,
thành phố liên kết và với các đơn vị bạn tỉnh, thành phố khác.
4. Phòng Tin học và Thống kê tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở
Tài chính các tài liệu tại Mục III Kế hoạch này và chủ động đăng tải các nội dung
tuyên truyền khác tại Cổng Thông tin thành phố.
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5. Văn phòng chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch
này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Trên đây là kế hoạch triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số
119/2020/NQ14 tại Sở Tài chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo; yêu cầu
các phòng thuộc Sở, các tổ chức, đoàn thể và toàn thể CC, VC, NLĐ nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
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- BGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo);
- Lưu: VT, VBĐT, VP.04.
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Nguyễn Văn Phụng

