ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1102 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện
Công điện số 209/CĐ-TTg
ngày 28/02/2022 của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 792/TTr-SNV ngày
16/3/2022;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm
triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công
điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
a) Đối với tổ chức hành chính:
- Tiếp tục chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền (hoặc chủ động thực
hiện trong trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương) sắp xếp,
điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức
bên trong theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo
đảm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa XII), Kế hoạch số 92-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Tỉnh
ủy, phù hợp theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày
04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP
ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan
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chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và Thông báo kết luận số 141-TB/TU ngày
06/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ
máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó theo quy định.
b) Về các đơn vị sự nghiệp công lập:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền (hoặc chủ động
thực hiện trong trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương) sắp
xếp, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo quy định tại Nghị
định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập,
tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, gắn với việc tiếp tục triển
khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương (khóa XII) và Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh
ủy đã đề ra.
- Chủ động nắm bắt thông tin, xây dựng phương án tiếp nhận các đơn vị sự
nghiệp công lập của các bộ, ngành chuyển về địa phương và thực hiện việc sắp
xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của bộ quản lý
ngành, lĩnh vực (nếu có).
- Thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó theo quy định.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ
bản, thiết yếu: Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và quy định của Chính phủ tại
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP
ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự
nghiệp công lập và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế
tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; khuyến khích các đơn vị nâng cao
mức độ tự chủ về tài chính để bảo đảm tính ổn định và phát triển.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác (không cung ứng dịch vụ sự
nghiệp công cơ bản, thiết yếu): đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo hướng tự
bảo đảm chi thường xuyên trở lên và chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp
ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày
25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ
phần và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành
công ty cổ phần.
Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan,
đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội
vụ) để được xem xét, giải quyết.
c) Việc rà soát, sắp xếp các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
tại Điểm a, Điểm b Khoản này cần gắn với việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm
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của các đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
554/UBND-VXNV và Công văn số 555/UBND-VXNV ngày 14/02/2022.
2. Giao Sở Nội vụ chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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

