
ỦY BAN NHÂN DÂN      

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VXNV 
 

V/v đẩy mạnh phân cấp,  

phân quyền trong quản lý  

nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận, ngày       tháng    năm 2021 

                                           
  

                          Kính gửi: 
 

     

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 311/TB-VPCP ngày 16/11/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình 

Minh tại Hội nghị của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý 

nhà nước; 

 Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tính 

chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người 

đứng đầu, đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; 

góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, 

trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và định hướng tiếp tục thực hiện trong 

thời gian tới; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên trong việc 

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

kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, xác 

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

hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

b) Hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, 

điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật; chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính, đề xuất bãi bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc 

xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được phân cấp, 

phân quyền.  

c) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, 

nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện. Tập trung nâng cao năng lực tổ chức thực 

thi chính sách, pháp luật; tổ chức bộ máy và bố trí nguồn nhân lực phù hợp 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.  
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d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát đối với các cơ quan 

quản lý nhà nước ở địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được 

phân cấp, phân quyền; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm:  

a) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình thực hiện 

phân cấp quản lý nhà nước giữa các Sở, ban, ngành với địa phương; trên cơ sở đó 

đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế 

công chức, viên chức cho phù hợp với nội dung phân cấp, phân quyền quản lý nhà 

nước theo từng ngành lĩnh vực. 

b) Chủ động theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai 

kịp thời ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền trong quản lý nhà nước trong thời gian đến. 

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện phân 

cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp xử 

lý những phát đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thẩm định việc ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiến nghị, đề suất loại bỏ 

quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép và sửa đổi bổ 

sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp, phân 

quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trong tình hình mới. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổng hợp danh mục 

các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thực 

hiện phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

4. Giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực thi, chấp hành các 

quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ, HCQT, TTPVHCC, BTCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV.       ĐNĐ               
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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