
ỦY BAN NHÂN DÂN      

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:         /UBND-VXNV 

 

V/v triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 04/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của  

Chính phủ về việc đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền 

 trong quản lý nhà nước 

Ninh Thuận, ngày            tháng 02 năm 2022 

                      

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quan điểm, 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

a) Tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ tại các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt ngày pháp luật 

bằng hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế. 

b) Chủ động tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nội 

dung thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, đơn vị, địa phương nêu tại Nghị 

quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; trong đó tập trung thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để giải quyết 

kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách 

nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với người dân và với cơ quan cấp 

trên trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền; rà soát 

lại tổ chức bộ máy, sớm hoàn thành xác định vị trí việc làm, bản mô tả công việc 
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và khung năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức, xác định số 

lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện 

tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật; 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện phân cấp. 

c) Căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và quan điểm, mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp phân cấp trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết số 04/NQ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; đề xuất các nội dung cần phân cấp (theo 

Phụ lục đính kèm Công văn này) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở nội 

vụ) trong tháng 4/2022. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan:  

a) Trên cơ sở đề xuất của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án đẩy mạnh 

phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ 

họp cuối năm 2022 trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật (theo quy định tại Điểm c 

Khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

b) Chủ động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trên 

địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện 

các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV.   ĐNĐ                   
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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TỈNH NINH THUẬN 
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PHỤ LỤC 

Đề xuất nội dung phân cấp trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

(Kèm theo Công văn số       UBND/VXNV ngày     tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Nội dung 

Thẩm quyền 

giải quyết 

theo quy định 

hiện hành 

Đề xuất phân cấp 

cho cơ quan, đơn vị 

thực hiện (ghi rõ đơn 

vị được phân cấp) 

Văn bản pháp lý 

quy định nội 

dung đề nghị 

phân cấp 

Những khó khăn, vướng mắc 

đang phát sinh trong 

 quá trình thực hiện 

 khi chưa phân cấp 

Lợi ích dự kiến 

 mang lại khi 

 thực hiện phân cấp 
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