Mc tiêu nhm thc hin phân cp hp lý v qun lý nhà nc theo ngành, lnh vc gia Chính ph vi các b, c quan
ngang b và gia Chính ph, Th tng Chính ph, các b, c quan ngang b vi UBND cp tnh trên c s phân nh
rõ chc nng, nhim v, quyn hn, trách nhim ca tng cp, tng c quan trong h thng t chc hành chính nhà
nc, bo m s qun lý tp trung, thng nht ca Chính ph, phát huy tính t ch, t chu trách nhim ca chính quyn
a phng, khai thác ti a tim nng, li th, ngun lc ca các a phng nhm nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà
nc i vi ngành, lnh vc, áp ng yêu cu ci cách hành chính nhà nc, xây dng Chính ph in t và hi nhp quc
t.
Ngh quyt cng nêu rõ các ngành, lnh vc cn tp trung phân cp qun lý nhà nc trong thi gian ti. C th,
hoàn thin các quy nh v phân cp qun lý nhà nc gia Chính ph, Th tng Chính ph vi các b, c quan
ngang b i vi lnh vc ni v gm: T chc b máy hành chính nhà nc; n v s nghip công lp và tin lng.
ng thi, hoàn thin các quy nh v phân cp qun lý nhà nc gia Chính ph, Th tng Chính ph, b, c quan
ngang b vi UBND cp tnh i vi 10 ngành, lnh vc sau:
1- Ngành, lnh vc ni v gm: T chc b máy hành chính nhà nc; n v s nghip công lp; tin lng ca cán b,
công chc, viên chc, v trí vic làm;
2- Ngành, lnh vc tài nguyên và môi trng gm: Bin và hi o;
3- Ngành, lnh vc thông tin và truyn thông gm: Phát thanh và truyn hình;
4- Ngành, lnh vc vn hóa gm: in nh;
5- Ngành, lnh vc y t gm: Khám bnh, cha bnh;
6- Ngành, lnh vc xây dng gm: Hot ng u t xây dng; kin trúc; quy hoch; phát trin ô th;
7- Ngành, lnh vc khoa hc và công ngh gm: Hot ng khoa hc và công ngh;
8- Ngành, lnh vc lao ng, thng binh và xã hi gm: Qun lý ngi lao ng Vit Nam i làm vic nc ngoài theo
hp ng; an toàn, v sinh lao ng;
9- Ngành, lnh vc tài chính gm: Thu ngân sách nhà nc; chi ngân sách nhà nc; qun lý n công; phí và
l phí; tài sn công;
10- Ngành, lnh vc k hoch và u t gm: Qun lý u t; u t công; u t nc ngoài.
B trí ngun lc thc hin phân cp
Nhim v và gii pháp ch yu mà Ngh quyt a ra gm: Tp trung hoàn thin h thng các vn bn quy phm pháp
lut v ngành, lnh vc; tng cng thanh tra, kim tra ca c quan, qun lý nhà nc i vi ngành, lnh vc t trung ng
n a phng; b trí ngun lc thc hin phân cp.
Ti Ngh quyt, Chính ph yêu cu các b, c quan ngang b hoàn thin các quy nh v tiêu chí, iu kin, tiêu
chun, quy chun, nh mc kinh t - k thut, c ch kim soát giá, phí thuc phm vi qun lý nhà nc theo phân
công ca Chính ph làm c s phân cp và t chc thanh tra, kim tra sau phân cp qun lý nhà nc i vi
ngành, lnh vc.
Rà soát các vn bn quy phm pháp lut theo ngành, lnh vc loi b các quy nh phi có ý kin chp thun hoc
xin ý kin ca c quan nhà nc cp trên i vi nhng vn ã c quy nh bng tiêu chí, tiêu chun, iu kin, quy trình
và ã c phân cp qun lý.
Tip tc rà soát các ni dung phân cp qun lý nhà nc theo ngành, lnh vc và xut các vn bn quy phm
pháp lut cn sa i, b sung hoc ban hành mi trình cp có thm quyn xem xét, quyt nh, bo m phù hp vi ch

trng ca ng v phng hng, nhim v phát trin các tnh, thành ph trc thuc trung ng và mc tiêu, quan im,
nguyên tc phân cp.
Chu trách nhim trc pháp lut và c quan nhà nc cp trên trong vic thc hin các nhim v, quyn hn ã c
Chính ph, Th tng Chính ph phân cp; rà soát li t chc b máy, v trí vic làm, xác nh s lng biên ch phù
hp vi nhim v, quyn hn c giao, bo m thc hin tinh gin biên ch theo quy nh ca ng và ca pháp lut.
Thc hin thanh tra, kim tra và nh k báo cáo Th tng Chính ph vào ngày 31 tháng 12 hàng nm vic thc
hin các ni dung ã phân cp và xut các ni dung sa i, b sung cho phù hp vi trình qun lý, kh nng và iu
kin thc hin phân cp ca tng vùng, min, a phng trong tng giai on.
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