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NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước  

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

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

Xét Tờ trình số 7834/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp 

trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026; Báo cáo thẩm 

tra số 159/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý 

nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026 kèm theo Tờ trình số 

7834/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh với 

một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Mục tiêu 

a) Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành 

đối với các lĩnh vực được phân cấp quản lý, đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng 

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

đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.  

b) Thực hiện phân cấp toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước đi 

đôi với công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cắt 

giảm các quy trình, thủ tục không cần thiết, giảm thiểu thời gian giải quyết cho 

người dân, doanh nghiệp. 

c) Giảm tối đa cơ chế thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến hoặc phê duyệt ở 

cấp cao hơn đối với những vấn đề đã được quy định cụ thể bằng quy trình, điều 

kiện, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường trách nhiệm, tính công khai, minh bạch 

của cơ quan thẩm định, tổng hợp, tham mưu. 

d) Phân cấp được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật; đẩy 

mạnh phân cấp đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực tổ chức thực hiện; 

tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát. 
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2. Phạm vi phân cấp, thời gian thực hiện 

a) Phạm vi phân cấp 

- Phân cấp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Phân cấp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Phân cấp giữa sở, ban, ngành với Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b) Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình 

cụ thể của từng ngành, địa phương, cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

việc phân cấp đối với các nội dung đã ủy quyền trong thời gian dài, ổn định, hiệu 

quả để linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định việc bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, 

địa phương để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp. Căn cứ tình hình thực tế 

của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể phân cấp tiếp cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nhưng phải được sự đồng ý của Ủy 

ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp có quy định khác, tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định). 

c) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2026. 

3. Nội dung, lĩnh vực phân cấp:  

a) Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho sở, ban, ngành: Phụ lục 1. 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Phụ lục 2. 

c) Sở, ban, ngành phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phụ lục 3. 

d) Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương Ủy ban nhân 

dân tỉnh phân cấp, ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu dân cư do Ban quản lý các Khu 

kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thực hiện trước đây, đã bàn giao địa phương 

quản lý. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, thực hiện theo đúng quy 

định pháp luật hiện hành.  

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án đẩy 

mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026, 

đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nội 

dung quy định phân cấp quản lý nhà nước, tiếp tục rà soát hoàn thiện các văn bản 

pháp luật liên quan, ban hành đồng bộ các quy định về phân cấp. 

b) Căn cứ Đề án được phê duyệt, đối với các nội dung phân cấp thuộc lĩnh 

vực nào thì sở, ban, ngành đó chủ động thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật để trình cấp có thẩm quyền ban hành; trong đó, lưu ý việc đảm 

bảo quy định điều kiện, tiêu chí đối với các đơn vị nhận nhiệm vụ phân cấp. 

Những nội dung phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện cần tính đến phương 

án cho phép Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp Ủy ban nhân dân cấp xã phù 

hợp với thực tiễn của địa phương; trường hợp không cho phép tiếp tục phân cấp 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã cần quy định rõ tại văn bản phân cấp. Rà soát để loại 
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bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan 

nhà nước cấp trên. 

c) Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu, tăng 

cường công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ được phân cấp. 

d) Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn lực 

thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

đ) Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung 

phân cấp; các sở, ban, ngành kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, bất cập phát 

sinh thuộc lĩnh vực quản lý sau phân cấp. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

 a) Triển khai thực hiện Nghị quyết. 

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, đảm bảo 

tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Định 

kỳ tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm. 

c) Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương rà soát, ban hành đồng 

bộ các quy định về phân cấp; đồng thời, chú trọng việc phân bổ nguồn kinh phí, 

đầu tư cơ sở vật chất; điều chuyển biên chế, cơ cấu, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nhân lực thực hiện các nhiệm vụ 

được phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về phân 

cấp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập phát sinh. 

2. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo 

chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung được phân cấp. 

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước trên địa bàn đảm bảo đúng quy định pháp luật.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ mười hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./. 
Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; 

- BTV Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh,  

- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- TTXVN tại Quảng Nam;  

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH  
 

 
 

 

Phan Việt Cường 
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