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 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 

 1. Về công tác tổ chức, nhân sự 

 Trong năm 2021, Viện tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-

UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố. Trong đó, tập trung kiện toàn nhân sự 

quản lý còn thiếu tại các phòng. Cụ thể đã làm quy trình bổ nhiệm xong 01 trưởng 

phòng, 03 phó trưởng phòng, hiện chỉ còn chức danh tổng biên tập Tạp chí Phát triển 

Kinh tế - Xã hội đang chờ hiệp thương của các ban, bộ ngành Trung ương.  

 Về nhân sự, không có biến động nhiều tính đến cuối năm 2021, số lượng 

cán bộ, viên chức chuyển công tác là 01 người, tuyển mới là 01 người. Tổng số 

cán bộ, viên chức của Viện đến cuối năm còn 40 người.  

 Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của các cán bộ, viên chức của Viện 

vẫn được duy trì ở khá cao. Hiện nay, Viện có 04 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 02 

thạc sĩ, 12 cử nhân và 01 nhân viên. Số lượng và chất lượng các nhiệm vụ, công 

trình nghiên cứu tăng, các đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo thành phố ngày càng  

hiệu quả, thiết thực, góp phần trong sự phát triển chung của thành phố.  

 2. Về công tác quản lý 

 Lãnh đạo Viện tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế cho phù hợp với tình 

hình và các quy định mới được ban hành. Trong năm 2021, Viện đã xây dựng lại 

Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tiến hành kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở của Viện sau khi kiện toàn lại các chức danh quản lý tại 

các phòng, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ,.. 

 Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền và các 

đoàn thể trong việc theo dõi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ 

chính trị quan trọng của Viện, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ đúng 

tiến độ và hiệu quả. 

 Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của viên chức và người lao 

động; đảm bảo dân chủ, công khai trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về 

nâng lương, chuyển ngạch, đề bạt, tuyển dụng cán bộ, đặc biệt là chính sách nâng 
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lương trước thời hạn. Trong năm 2021 Viện đã nâng lương thường xuyên cho 08 

người, nâng lương trước thời hạn cho 04 người. 

 Trong năm không để xảy các những hiện tượng tiêu cực, viên chức của 

Viện, không có việc kiện tụng, tranh chấp ảnh hưởng tới uy tín và gây mất đoàn 

kết nội bộ, tạo được niềm tin cho cán bộ. 

 3. Về công tác chính trị tƣ tƣởng  

 Chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của 

cấp trên như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận Hội nghị lần thứ 

ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Quy định số 47-QĐ/TW về 

những điều đảng viên không được làm. 

Triển khai nội dung chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và hướng dẫn các đảng viên xây 

dựng kế hoạch theo chuyên đề toàn khoá, 100% đã xây dựng kế hoạch và tự giác 

làm theo. Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi ủy đã hướng dẫn các đảng viên, xây dựng 

cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); thực hiện công tác quản lý, tổng hợp và 

theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cam kết của đảng viên. Tổ chức sơ kết 5 năm 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đã phát hiện, xây dựng 01 cá nhân 

điển hình tiêu biểu. 

 Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, 

quần chúng để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nâng cao nhận thức, tiếp tục phát huy vai 

trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.  

 4. Về công tác chuyên môn  

 a) Về tình hình thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm 

Ba (03) nhiệm vụ trọng tâm của Viện năm 2021 là: (1) Hoàn thành Báo cáo 

Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ hành chính 

công năm 2020; (2) Tổ chức Hội thảo khoa học về "Nghiên cứu xây dựng và phát 

triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng"; (3) Hoàn thành và trình nhiệm vụ 

“Nghiên cứu phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn”. 

Kết quả: 03 nhiệm vụ trọng tâm đều đã hoàn thành theo đúng tiến độ. 

 b) Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác 
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Trong năm 2021, Viện đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt 42/44 nhiệm 

vụ chính trị do thành phố giao (02 nhiệm vụ chưa đến hạn), một số nhiệm vụ nổi 

bật như:  

- Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. 

- Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. 

- Chương trình trọng tâm triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm khôi 

phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” 

- Xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế: 6 tháng năm 2021, năm 2021 và 

năm 2022. 

- Báo cáo Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận huyện 

(DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2020.  

- Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 của thành phố 

Đà Nẵng. 

- Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh – PAPI năm 

2020 của thành phố Đà Nẵng.  

- Báo cáo thường niên các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Đà 

Nẵng năm 2020. 

- Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ 

hành chính công năm 2020 và năm 2021. 

- Báo cáo nghiên cứu đóng góp của các ngành kinh tế chủ lực vào tăng 

trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng: định hướng và giải pháp. 

- Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành 

phố Đà Nẵng. 

- Đề án Nghiên cứu đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào 

tăng trưởng kinh tế của thành phố 

Về công tác nghiên cứu khoa học, trong năm Viện tiếp tục triển khai thực 

hiện 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố theo đúng tiến độ. 

Về công tác xuất bản, đã thực hiện phát hành 12 số của Tạp chí Phát triển 

Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng và 6 số của phụ trương Du lịch Đà Nẵng theo đúng thời 

hạn. Trong đó, có Tạp chí số đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực 

thuộc Trung ương. 

Trong năm Viện cũng đã thực hiện tốt chức năng góp ý, phản biện các vấn đề 

kinh tế - xã hội của thành phố với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Đoàn đại 

biểu Quốc hội. 

 5. Công tác Đảng, đoàn thể 

 a) Về công tác xây dựng Đảng 

- Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, hoàn thành đúng tiến độ và chất 

lượng các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ do Thành ủy, UBND thành phố giao. Đã 
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lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các chương trình, kế hoạch 

công tác năm của Viện; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê 

duyệt trong năm.  

- Về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ năm 2021: Các 

chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đã đạt được là: 

+ Kịp thời tổ chức và nâng cao chất lượng thông tin thời sự, định hướng công 

tác tư tưởng và dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên 

tại các buổi sinh hoạt chi bộ;  

+ Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên: trong năm Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng 

viên. 

+ Đối với chỉ tiêu về “Phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

và “Phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Về việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng tổ chức cơ sở đảng năm 2021 của 

BTV Đảng ủy Khối (theo công văn số 451/CV-ĐUK ngày 28/01/2021): Chi ủy đã 

chỉ đạo thực hiện đầy đủ 10 tiêu chí về xây dựng tổ chức cơ sở đảng. 

 b) Công tác Công đoàn 

Trong năm 2021, Công đoàn Viện đã thực hiện tốt trách nhiệm đại diện và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ. Một số hoạt 

động chính của công đoàn Viện bao gồm: Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công 

chức viên chức năm 2020 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức của 

Viện; Tham gia Hội đồng nâng lương trước thời hạn để nâng lương trước thời hạn 

đối với 04 đoàn viên công đoàn, nâng lương thường xuyên đối với 08 đoàn viên 

công đoàn. 

Về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của 

công chức viên chức lao động: Ngoài mức lương cơ bản, các VCLĐ của Viện tăng 

thu nhập, cải thiện đời sống từ quỹ phúc lợi của Viện, từ việc tham gia nghiên cứu 

các đề tài, dự án, nhiệm vụ. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền trong việc 

phân bổ nguồn nhân lực, đảm bảo các VCLĐ đều được tham gia và có điều kiện 

tăng thu nhập. Vào các ngày lễ lớn, công đoàn và chính quyền đều tặng quà hoặc 

tổ chức gặp mặt cho toàn thể VCLĐ, như: Tết Tân Sửu 2021 (chính quyền và công 

đoàn đã quan tâm hỗ trợ kinh phí cho VCLĐ dịp Tết nguyên đán trung bình 

8.000.000đ/người), các ngày lễ lớn (Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế lao động 1/5, 

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Quốc khánh 2/9, ngày Phụ nữ Việt Nam, Tết Trung, 

thu kỷ niệm thành lập Viện…) các VCLĐ và con em cán bộ đều nhận được suất 

quà bằng tiền mặt. Duy trì thường xuyên việc thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ với mức từ 

300.000đ – 500.000đ/người. 

BCH Công đoàn đã làm thủ tục đề suất Công đoàn viên chức thành phố hỗ 

trợ được 01 trường hợp VCLĐ gặp khó khăn 3.000.000 đồng; Đề xuất 02 trường 

hợp là con của VCLĐ viện được biểu dương, khen thưởng và trao học bổng cho 

học sinh xuất sắc tiêu biểu năm 2021. 

bin
hd

tt-
23

/0
2/

20
22

 1
0:

26
:3

5-
bin

hd
tt-

bin
hd

tt-
bin

hd
tt



5 

Công đoàn đã hưởng ứng và vận động toàn thể VCLĐ tham gia đóng góp 

quỹ “Hoạt động xã hội công đoàn”, quỹ “Khuyến học”, tổng số tiền đóng góp của 

02 loại quỹ này là 4.936.000 đồng. Ngoài ra, các VCLĐ của Viện cũng đã tích cực 

đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua nhiều hình 

thức khác nhau như nhắn tin qua điện thoại, ủng hộ trực tiếp đến các khu cách ly, 

phong tỏa,... 

Thực hiện thu nộp đoàn phí và trích nộp kinh phí công đoàn theo qui định. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo với Công đoàn cấp trên.  

 Trong năm 2021, 02 đoàn viên ưu tú do Công đoàn giới thiệu đã được kết 

nạp Đảng.  

 Năm 2021, Công đoàn Viện đạt danh hiệu “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.  

 c) Công tác Đoàn Thanh niên  

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức các hoạt 

động, phong trào thanh thiếu niên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng 

Đoàn thanh niên vẫn cố gắng triển khai một số hoạt động cũng như tích cực tham 

gia nhiệt tình các hoạt động của đoàn cấp trên đảm bảo các quy tắc phòng chống 

dịch.  

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 

2021, Chi đoàn tiếp tục phát triển và đã đạt được những kết quả nổi bật sau: 

- Tổ chức sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên 

nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- 100% đoàn viên thanh niên tham gia tích cực cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII 

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ 

quan thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025”. 

- Tích cực ủng hộ giải cứu ớt của bà con nông dân huyện Hòa Vang (tổng 

cộng đã mua ủng hộ 30 Kg ớt các loại). 

- Tham gia đóng góp 5 triệu đồng cùng Đoàn khối thực hiện "Túi quà an 

sinh - Trung thu của em". Theo đó, Đoàn khối đã tặng 20 suất quà trung thu, 20 túi 

quà an sinh cho 20 trẻ em và 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bình 

Hiên (quận Hải Châu); tặng 20 túi quà an sinh cho 20 cựu chiến binh phường Hòa 

Hải (quận Ngũ Hành Sơn); 61 túi quà an sinh cho người dân và 30 suất quà trung 

thu cho trẻ em ở tổ 71 phường Hòa Hải; tặng 50 thùng mì ăn liền cho sinh viên ở 

ký túc xá phía đông thành phố. 

- Thực hiện thu nộp đoàn phí và trích nộp đoàn phí theo qui định. 

- Trong năm 2021, 01 đoàn viên ưu tú do Chi đoàn giới thiệu đã được kết 

nạp Đảng. 

- Năm 2021, Chi đoàn Viện tiếp tục giữ vững danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”. 
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6. Công tác đào tạo, bồi dƣỡng lý luận chính trị và chuyên môn  

Tạo mọi điều kiện để CBVC được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ về mọi mặt. Cụ thể, trong năm 2021, 04 viên chức được cử đi học lớp 

trung cấp lý luận chính trị; 03 viên chức được cử đi học bồi dưỡng quản lý lãnh 

đạo sở, ban, ngành và tương đương, 03 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh trong và 

ngoài nước, 01 cán bộ học cao học tại nước ngoài.  

 7. Đánh giá chung  

 a) Ưu điểm 

Tập thể Lãnh đạo Viện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc triển 

khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc của đơn vị, không có sự đùn đẩy, né 

tránh, đổ lỗi cho người khác. Các cá nhân trong Ban Lãnh đạo Viện đoàn kết, 

thống nhất, đều có trách nhiệm cao, đã tích cực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ được giao. 

 Trình độ và kinh nghiệm của các cán bộ, nghiên cứu viên của Viện ngày 

càng được nâng cao; tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi; có nhiều sáng kiến, 

đề xuất về ý tưởng, chủ đề nghiên cứu; sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa các 

phòng, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ chung của Viện. 

 Luôn chủ động tìm hiểu, tìm kiếm các đề tài, dự án, kêu gọi đề xuất và học 

bổng quốc tế; duy trì và phát triển mối quan hệ với các chuyên gia, tổ chức nghiên 

cứu trong và ngoài nước. 

 b) Hạn chế 

Một vài nhiệm vụ có chậm so với tiến độ kế hoạch đặt ra do nguyên nhân 

khách quan từ yêu cầu giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, đã chủ 

động báo cáo cấp có thẩm quyền, gia hạn thời gian, tiến độ thực hiện (và đã được 

sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền), đồng thời tập thể Lãnh đạo Viện cũng đã 

phân công, quyết liệt chỉ đạo, trực tiếp triển khai để hoàn thành tốt nhất, sớm nhất. 

 c) Biện pháp khắc phục  

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện xây dựng danh mục nhiệm vụ thường xuyên và 

danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; các quy chế, quy định để 

mọi hoạt động của Viện vận hành trôi chảy, hiệu quả hơn. 

 Tiếp tục phát huy sức mạnh của trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ trong sinh 

hoạt Đảng, trong các hoạt động chuyên môn; phân cấp nhiều hơn cho cán bộ dưới 

quyền đi đôi với giám sát, kiểm tra thường xuyên; thực hiện tốt và có nề nếp các 

quy chế làm việc. 

 II. XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 

 1. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự 

 Tiếp tục kiệm toàn nhân sự viên chức quản lý còn lại sau khi có ý kiến đồng 

ý của các cơ quan liên quan (chức danh Tổng biên tập Tạp chí). 

Triển khai tuyển dụng viên chức sau khi Kế hoạch tuyển dụng của Viện 

được phê duyệt. 
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 Tiếp tục rà soát sửa đổi các nội quy, quy chế của Viện cho phù hợp với yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 2. Nhiệm vụ chính trị 

 a) Về công tác chuyên môn 

 Tập trung các nội dung cơ bản sau: 

 - Hoàn thành ba (03) nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được UBND thành phố giao.  

 - Hoàn thành các đề tài, đề án, dự án theo đúng tiến độ. 

 - Tích cực chủ động đề xuất các đề tài, đề án mới. 

 b) Công tác xuất bản 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài của Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội 

Đà Nẵng và Phụ trương Du lịch Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, 

phục nhu cầu tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị và bạn đọc trên địa bàn 

thành phố. 

 c) Công tác Hợp tác quốc tế    

 Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác quốc tế hiện có; Tăng cường 

tìm kiếm, mở rộng thêm mạng lưới hợp tác quốc tế. 

 Hợp tác với các chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài, tiếp tục tìm kiếm 

các dự án mới. 

 Phối hợp với các tổ chức quốc tế mở các khóa tập huấn ngắn hạn nâng cao 

năng lực cho cán bộ, viên chức của Viện và các sở, ban, ngành của thành phố 

trong tất cả các lĩnh vực; tổ chức các sự kiện, hội thảo quốc tế. 

 d) Công tác Đảng và đoàn thể 

 - Công tác Đảng 

+ Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn 

bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, kết luận của Trung ương và của 

Đảng ủy cấp trên. 

+ Thực hiện công tác phát triển đảng viên, dự kiến 01-02 đảng viên mới. 

 - Công tác Công đoàn 

 + Tiếp tục giữ vững thành tích đạt được như năm 2021. Phấn đấu đạt danh 

hiệu “Công đoàn vững mạnh”. 

 + Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn sao cho 

thiết thực, hiệu quả. Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và 

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn. 

+ Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ 

viên chức lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động 

theo hướng tăng cao so với năm 2021. 
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 + Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, trong năm phấn đấu giới thiệu 

ít nhất 01 đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét, kết nạp Đảng. 

+ Kiện toàn Ban chấp hành công đoàn. 

+ Tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới 2022 – 2027. 

 e) Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức 

 Ngoài mức lương chính thức trả theo ngạch bậc quy định của Nhà nước, 

trên cơ sở thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí thường xuyên và tích cực tìm kiếm, 

thực hiện đề tài, dự án, phấn đấu đảm bảo thu nhập tăng thêm bình quân 1,5 đến 

02 triệu đồng/người/tháng. 

 Thường xuyên quan tâm đến nguyện vọng của cán bộ, viên chức, thực hiện 

tốt Bộ luật Lao động, tìm mọi biện pháp để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, 

sức khỏe và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của Viện. 

 g) Công tác khác 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo thành phố giao và các công việc 

chuyên môn khác. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và 

xây dựng chương trình công tác năm 2022 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế 

- xã hội Đà Nẵng. 

 Trân trọng./ 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, VP. 

VIỆN TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Huy Hòa 
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