Thành y, HND, UBND thành ph à Nng xác nh vic thc hin thí im mô hình t chc chính quyn ô th là
nhim v ht sc quan trng tip tc hoàn thin b máy nhà nc, trong ó có t chc chính quyn a phng, bo m
tính thng nht, thông sut, hiu lc, hiu qu nên cn c Ngh quyt s 119/2020/QH14 và Ngh nh s
34/2021/N-CP ã kp thi ban hành các vn bn ch o, các k hoch trin khai thc hin[1].
n nay, à Nng va tròn 01 tháng thc hin thí im mô hình t chc chính quyn ô th theo Ngh quyt s
119/2020/QH14 và Ngh nh s 34/2021/N-CP. Nhìn chung, công tác thc hin các nhim v trin khai thí
im mô hình t chc chính quyn ô th ã thc hin úng K hoch, m bo tin các yêu cu t ra, vic chuyn tip thc
hin nhim v gia hai giai on cha có vng mc, phát sinh ln làm nh hng hay cn tr n công tác qun lý, iu
hành ca UBND qun, phng. Vic thc hin mô hình chính quyn ô th qua mt tháng có nhng bc chuyn
mình nh sau:
Th nht, công tác t chc b máy c kin toàn phù hp mô hình mi
S Ni v ã tham mu UBND thành ph à Nng ã kp thi th ch hóa các vn bn trin khai thc hin t chc mô
hình chính quyn ô th v lnh vc t chc b máy, qun lý cán b, công chc, viên chc. UBND thành ph ã ban
hành Quyt nh s 13/2021/Q-UBND ngày 16/6/2021 quy nh v qun lý công chc, viên chc làm vic ti
UBND qun, UBND phng trên a bàn thành ph; Quyt nh s 2218/Q-UBND ngày 25/6/2021 v s lng, tên
gi các c quan chuyên môn thuc UBND qun ti thành ph à Nng và Quyt nh s 15/2021/Q-UBND ngày
06/7/2021 ban hành Quy ch làm vic mu ca UBND qun, UBND phng.
Trên c s quy ch mu, UBND các qun, phng ã ban hành quy ch làm vic ca UBND qun và UBND
phng phù hp vi thc tin a phng làm c s cho vic trin khai t chc và hot ng ca UBND qun, phng. S Ni v ã
hng dn v th thc vn bn ca UBND qun, phng khi thc hin chính quyn ô th; S T pháp hng dn th tc y
quyn cho công chc T pháp - H tch phng ký chng thc.
Th hai, vic gii quyt ch , chính sách cho cán b chuyên trách HND qun, phng c thc hin y , kp thi
Các cán b chuyên trách HND các qun, phng u ã c b trí công tác mi phù hp vi nng lc qun lý và trình
chuyên môn nghip v hoc gii quyt chính sách tinh gin biên ch, ngh hu thôi vic theo nguyn vng cá
nhân và hng ch , chính sách theo quy nh. n nay, a s cán b c sp xp, b trí li c bn yên tâm công tác và
bc u thc hin tt nhim v c giao.
Th ba, vic kin toàn và b nhim các chc danh Ch tch, Phó Ch tch UBND qun, phng t ngày 01/7/2021
m bo úng quy trình, quy nh
Cn c thm quyn v công tác cán b theo quy nh ti Ngh nh s 34/2021/N-CP, thc hin ch trng ca Ban
Thng v Thành u, Ban cán s ng UBND thành ph và các qun y, ng y phng ã làm tt công tác cán b,
coi trng vic la chn và gii thiu nhân s có phm cht o c chính tr, nng lc, trình chuyên môn nghip v c
quan có thm quyn xem xét b nhim các chc danh Ch tch, Phó Ch tch UBND qun, phng.
S Ni v hng dn UBND các qun v quy trình công tác cán b i vi Ch tch, Phó Ch tch UBND phng khi thc
hin thí im mô hình chính quyn ô th k t ngày 01 tháng 7 nm 2021. Ngay khi kt thúc nhim k Hi ng
nhân dân qun, phng và bt u thc hin thí im mô hình t chc chính quyn ô th, sau khi có ch trng thng
nht ca Ban Thng v Thành y, ngày 30 tháng 6 nm 2021, Ch tch UBND thành ph à Nng ban hành và
công b Quyt nh b nhim Ch tch UBND các qun, huyn o thuc thành ph à Nng. ng thi, t ngày 01 tháng
7 nm 2021, 100% qun, phng thuc thành ph à Nng công b quyt nh b nhim Ch tch, Phó Ch tch
UBND các phng. Vic b nhim các chc danh này bo m thc hin úng quy nh v quy trình, th tc theo quy
nh v công tác cán b theo phân cp qun lý.
Trên c s ngh ca UBND các qun, S Ni v cng ã thc hin th tc chuyn 615 cán b, công chc phng thành
công chc thuc biên ch qun. ây là c ch, chính sách mi v ch công v, công chc, to c s cho vic chun
hóa i ng công chc phng theo hng chuyên nghip; to s ch ng, linh hot, n gin hóa th tc hành chính
trong công tác quy hoch, ào to, luân chuyên, iu ng cán b gia qun - phng và ngc li.

Th t, y mnh phân cp, y quyn khi thc hin chính quyn ô th
Theo chng trình công tác nm 2021 ca Thành y à Nng, S Ni v ã tham mu UBND thành ph à Nng
xây dng “ án phân cp, y quyn qun lý nhà nc theo mô hình chính quyn ô th trên a bàn thành ph à
Nng”. Theo ó, phát huy quyn t ch, t chu trách nhim ca th trng c quan chuyên môn, UBND các qun,
huyn trong vic thc hin các nhim v qun lý nhà nc theo lnh vc và a bàn theo úng quy nh ca pháp lut;
bo m mt vic không quá 02 cp qun lý; vic nào, cp nào sát thc t hn, gii quyt kp thi và phc v tt hn các
yêu cu ca t chc và ngi dân thì giao cho cp ó thc hin. Bên cnh ó, tp trung b sung, iu chnh các ni
dung ã phân cp hin nay phù hp vi thí im mô hình t chc chính quyn ô th, bo m nguyên tc tng cng
thm quyn, tính t ch, t chu trách nhim ca UBND các cp v qun lý u t, qun lý t ai, qun lý, qun lý tài
chính, ngân sách và qun lý t chc b máy, cán b, công chc, viên chc.
Th nm, kp thi tham mu, hng dn v công tác qun lý tài chính, ngân sách theo mô hình mi
Cn c quy nh ca Chính ph, S Tài chính ã tham mu UBND thành ph hng dn mt s quy nh v công tác
tài chính, ngân sách khi thc hin thí im t chc mô hình chính quyn ô th các qun, phng thc hin. n nay
các qun, phng c tm cp kinh phí hot ng, c bit là các khon chi phòng chng dch, kp thi thc hin chính
sách an sinh xã hi, h tr các i tng khó khn theo Ngh quyt s 68/NQ-CP.
Th sáu, chun b sn sàng cho công tác giám sát khi thí im mô hình chính quyn ô th.
HND thành ph ã ban hành Quy ch hot ng ca HND thành ph à Nng khóa X, nhim k 2021-2026, ã
thành lp các T i biu HND theo a bàn các qun và ch nh T trng, T phó các T i biu HND thành ph à
Nng khóa X, nhim k 2021-2026 làm c s cho vic trin khai hot ng, kp thi thc hin công tác giám sát
theo quy nh. Bên cnh ó, y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph ã xây dng d tho Quy ch Giám sát,
phn bin trong iu kin t chc mô hình chính quyn ô th ca Mt trn, các oàn th chính tr - xã hi thành ph và
Nhân dân.
Thi gian trin khai thc hin thí im t chc mô hình chính quyn ô th cha nhiu (trong 01 tháng) nên cha
có th ánh giá hiu qu hot ng ca c quan hành chính qun, phng khi i mi c cu t chc, ch làm vic và iu
chnh chc nng, nhim v theo Ngh quyt s 119/2020/QH14 và Ngh nh s 34/2021/N-CP. Tuy nhiên,
nhìn chung, công tác qun lý iu hành ca UBND các qun, phng vn n nh, thông sut, hiu qu, nht là
trong tình hình phòng chng dch bnh COVID 19 ngày càng phc tp.
Kim Anh

[1] - Ban Thng v Thành y à Nng ã ban hành Ch th s 41-CT/TU ngày 10 tháng 8 nm 2020 v lãnh o t
chc trin khai thc hin Ngh quyt s 119/2020/QH14
- HND thành ph ã ban hành Ngh quyt s 342/NQ-HND ngày 09 tháng 12 nm 2020 v trin khai thc hin
Ngh quyt s s 119/2020/QH14 ca Quc hi v thí im t chc mô hình chính quyn ô th và mt s c ch, chính
sách c thù phát trin thành ph à Nng
- UBND thành ph ban hành K hoch s 6499/KH-UBND ngày 01/10/2020 v trin khai Ngh quyt s
119/2020/QH14 ca Quc hi và Ch th s 41-CT/TU ca Ban Thng v Thành y và K hoch s 70/KH-UBND
ngày 14/4/2021 v trin khai Ngh nh s 34/2021/N-CP ca Chính ph.

