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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 

  

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, 

đã được triển khai qua 02 giai đoạn Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước 2001-2010 và 2010-2020 và tiếp tục được xác định là một trong 

những nội dung của đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: 

“Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm 

tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật”. Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XX đã ban hành Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện 

đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, định hướng lớn và các nhiệm vụ chủ yếu trên 

các lĩnh vực, trong đó đã nhấn mạnh giải pháp “Nâng cao chất lượng ban hành 

và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, các nghị quyết, chương 

trình, kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp. Quy định rõ về quyền hạn, trách 

nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng 

với người đứng đầu. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương, 

đơn vị”. 

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết số 04/NQ-CP), trong đó tại điểm c khoản 7 Điều 4 quy định nhiệm vụ 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 cùng cấp thông qua trước khi ban hành Quyết định và 

tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật”. 

Để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh 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” là hết sức cần thiết. 

2. Cơ sở xây dựng Đề án 

2.1. Cơ sở chính trị 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung 

ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về một số 
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vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung 

ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-

2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ban hành Chương trình hành 

động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, định hướng lớn 

và các nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực. 

- Chương trình hành động số 18-CTr/TU  ngày  14/12/2017  của  Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017.  

- Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. 

- Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy Nam Định thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. 

- Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

2.2. Cơ sở pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực. 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của 

Đảng. 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

- Nghị quyết số 62/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về 

việc phân cấp quyết định chủ chương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Nam Định.  

- 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. 

3. Cơ sở thực tiễn 

Từ năm 2006 đến nay, tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiệm vụ phân cấp, 

ủy quyền trong quản lý nhà nước, trong đó đã có quy định về phân cấp, ủy 

quyền đối với 10 ngành, lĩnh vực trọng tâm; phân định rõ trách nhiệm, quyền 

hạn của các ngành, các cấp trong bộ máy chính quyền địa phương. Đây chính là 

giải pháp quan trọng góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thúc đẩy 

hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, quy định phân cấp, ủy quyền của từng đơn vị, địa phương mỗi giai 
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đoạn đều còn tồn tại vướng mắc, hạn chế, cần điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo 

của Trung ương, các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp thực tiễn.  

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

 1. Kết quả đạt được 

 - Trên cơ sở quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về 

phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; những năm qua, tỉnh Nam Định 

đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về phân cấp, ủy quyền gồm: HĐND 

tỉnh ban hành 09 Nghị quyết về phân cấp; UBND tỉnh ban hành 29 Quyết định 

về phân cấp và uỷ quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện. (Phụ lục số 01 kèm theo Đề án) 

- Tỉnh Nam Định đã thực hiện phân cấp một số lĩnh vực cho chính quyền 

địa phương cấp huyện và cấp sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc 

thực hiện các quy định phân cấp cũng như thực hiện các nội dung phân cấp của 

các cấp, các ngành trong tỉnh luôn minh bạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực 

hiện, đúng quy trình, trình tự quy định.  

- Tăng tính chủ động của HĐND các cấp trong việc quyết định dự toán ngân 

sách, quyết định phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.  

- Giao quyền chủ động cho các địa phương tăng thu, tiết kiệm chi ngân 

sách nhà nước để có nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đã 

khuyến khích cùng địa phương chủ động trong việc xác định, bồi dưỡng nguồn 

thu, tăng thu ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ chi đã được phân cấp với cơ 

chế: tăng thu thì tăng chi, giảm thu thì giảm chi khắc phục tình trạng ỷ lại vào 

cấp trên.  

2. Tồn tại, hạn chế1  

- Việc thực hiện chế độ báo cáo và trách nhiệm giải trình trong thực hiện 

nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền chưa nghiêm.  

- Qua công tác kiểm tra, thanh tra; còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị 

có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp, phân quyền 

như: dùng ngân sách cấp dưới để chi cho những nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp 

trên hoặc những nhiệm vụ không được phân cấp chi của cấp mình; quyết định 

mua sắm, quyết định thanh lý chưa đúng thẩm quyền…  

- Theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành 

hiện nay, đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương khởi công mới 

phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương 

đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết đến từng dự 

án, tuy nhiên phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ 

trợ hàng năm tỉnh tiếp tục trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao chi tiết. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, một số dự án cần phải được điều chỉnh bổ 

sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì cần tiếp tục xin ý kiến Trung ương 

                                           
1 Theo Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh 
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nên quá trình hoàn thiện thủ tục kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án, 

làm giảm hiệu quả đầu tư. 

III. NỘI DUNG 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  

1. Mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi phân cấp, ủy quyền  

1.1. Mục tiêu 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo đối với quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành 

trong bộ máy chính quyền địa phương. 

- Góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ 

trọng tâm của tỉnh được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giải quyết các 

thủ tục hành chính, giao dịch hành chính. 

1.2. Nguyên tắc 

- Phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định Đảng và quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính liên tục, không trùng lặp, 

chồng chéo, bỏ sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà 

nước. 

- Đẩy mạnh phân cấp theo phương châm: giảm đầu mối, tầng nấc, việc 

nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu 

của người dân, tổ chức thì giao cho cấp đó thực hiện, phù hợp điều kiện thực tế. 

- Đảm bảo tính kế thừa những ưu điểm, khắc phục hạn chế trong các quy 

định về phân cấp, ủy quyền đã ban hành; đồng thời cần có tính ổn định để các 

cấp, các ngành căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả. 

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch, gắn quyền hạn với trách nhiệm của 

các cấp, các ngành; gắn với tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trên địa bàn tỉnh. 

- Phù hợp với năng lực thực tế của cấp được phân cấp, ủy quyền và yêu 

cầu, tính chất công việc. 

- Đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện 

cần thiết khác để thực hiện phân cấp, ủy quyền. 

1.3. Phạm vi 

Các nội dung phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND 

tỉnh Nam Định.  

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho 

các cơ quan, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND 

các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 
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2. Nội dung đề xuất phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước đối với UBND 

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

(Phụ lục số 02 kèm theo Đề án) 

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN  

1. Hiệu quả quản lý nhà nước 

- Căn cứ Đề án, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị được phân cấp, 

ủy quyền chủ động các giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền 

hạn; nêu cao trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo trong hoạt động quản lý nhà 

nước trên mọi lĩnh vực. 

- Góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giảm nhiều khâu trung 

gian; giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả hơn đối với các nhu cầu của người dân, 

tổ chức. 

2. Dự báo khó khăn 

- Trong thời gian đầu triển khai các quy định mới về phân cấp, ủy quyền, 

bộ phận chuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố cần được hướng dẫn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ 

năng để triển khai nhiệm vụ kịp thời, đồng bộ. 

- Trong điều kiện thực hiện tinh giản biên chế, một số cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố gặp khó khăn về nguồn 

nhân lực, cần có sự quyết tâm và nỗ lực cao của đội ngũ lãnh đạo, công chức và 

sự hỗ trợ từ các các cấp, các ngành để hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân 

cấp, ủy quyền. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi Đề án được HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết về đẩy 

mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh Nam Định, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tỉnh theo quy định. 

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương, 

UBND cấp huyện xây dựng, ban hành Quyết định phân cấp, ủy quyền đối với 

UBND cấp xã và tổ chức thực hiện. 

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của ngành, cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng, ban hành Quyết định ủy quyền đối với 

đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện. 

Trên đây là 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”, UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu:  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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