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Số:         /UBND-NV 
V/v xin ý kiến xây dựng Đề án đẩy 

mạnh phân cấp, ủy quyền đối với 

UBND cấp huyện, cấp xã và cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh Nam Định 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy 

mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Thực hiện sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, trên cơ sở tổng hợp báo cáo, đề xuất của các Sở, ban ngành và 

UBND các huyện, thành phố; Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Đề án đẩy mạnh 

phân cấp, ủy quyền đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

Thực hiện công văn số 2283/SNV-TCBM ngày 07/11/2022 của Sở Nội 

vụ về việc xin ý kiến xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với 

UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nam Định 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và đóng góp 

ý kiến hoàn thiện Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định. 

(Dự thảo Đề án, Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 gửi kèm theo) 

Ý kiến đóng góp của các cơ quan gửi về UBND huyện (qua phòng Nội 

vụ) trước 15 giờ ngày 09/11/2022 để UBND huyện kịp thời tổng hợp, báo cáo 

Sở Nội vụ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

Phạm Văn Long 
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