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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc 

họp nghe báo cáo, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho 

các cơ quan, đơn vị giải quyết 
  

Ngày 04/9/2020, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo, đề xuất danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị giải quyết. Tham dự họp có đại 

diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Công 

Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi 

trường; Tài chính; Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp về danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đề xuất ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị giải quyết; ý kiến tham gia của 

các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu kết 

luận: 

  Nhằm nâng cao trách nhiệm, quyền hạn, sự chủ động của các cơ quan, đơn 

vị cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản ủy quyền 

cho các Sở, ngành giải quyết thủ tục hành chính. Việc tổ chức thực hiện các thủ 

tục hành chính ủy quyền tương đối tốt, đảm bảo được quyền tự quyết, tự chịu 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được ủy quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh 

giá cao tinh thần nhận nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, số lượng 

thủ tục hành chính được ủy quyền vẫn còn rất hạn chế; một số đơn vị cấp dưới 

chưa chủ động đề xuất cấp trên ủy quyền cho mình trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn nên hiệu quả công tác ủy quyền chưa đạt được như mong muốn. 

Do đó, trong thời gian đến, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện 

một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Các Sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách khẩn trương rà soát lại cơ sở pháp 

lý ủy quyền đối với từng thủ tục hành chính, đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 
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14; Khoản 8 Điều 21; Khoản 7 Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và 

các văn bản pháp luật chuyên ngành; xác định rõ thẩm quyền giải quyết (thẩm 

quyền chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh), sự cần thiết ủy quyền… đối với danh mục 152 thủ tục hành chính 

đề xuất ủy quyền (theo Phụ lục đính kèm Công văn số 5037/UBND-KSTTHC 

ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh), gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư 

pháp. Giao Sở Tư pháp chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị để rà soát, thẩm 

định tính pháp lý của từng thủ tục hành chính đề xuất ủy quyền; báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 28/9/2020. 

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh cơ chế giám sát, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện các thủ tục 

hành chính đã ủy quyền; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 

trình của các cơ quan, đơn vị được ủy quyền.  

3. Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách 

thủ tục hành chính; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát 

tổng thể thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị để 

đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, đơn vị cấp dưới giải quyết; tiếp 

tục cắt giảm thời gian giải quyết; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung, thay thế những quy định không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân; báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 30/10/2020. 

 Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tập trung triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành;  

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KSTTHC. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Quảng 
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