tng cng trách nhim ca các c quan hành chính các cp, khc phc tiêu cc, UBND thành ph à Nng tip tc thc hin K hoch s
6663/KH-UBND ngày 05/8/2016 v phân cp qun lý nhà nc trên mt s lnh vc giai on 2016 - 2020. Theo ó, các s, ngành ã tp
trung tham mu phân cp 05 lnh vc trng im nêu ti K hoch s 6663/KH-UBND và tham mu thêm mt s lnh vc khác, c th nh sau:

- V qun lý t chc, b máy, cán b, công chc, viên chc, UBND thành ph ã ban hành 02 quyt nh phân cp: Quyt nh s
06/2017/Q-UBND ngày 08/3/2017 ban hành Quy nh v qun lý t chc b máy, biên ch, v trí vic làm, cán b, công chc trong c
quan hành chính và qun lý công chc ti n v s nghip công lp thuc UBND thành ph à Nng qun lý và Quyt nh s 07/2017/QUBND ngày 08/3/2017 ban hành Quy nh v qun lý t chc b máy, s lng ngi làm vic, v trí vic làm, viên chc trong các n v s
nghip công lp thuc UBND thành ph à Nng qun lý; trong ó tng cng thêm thm quyn cho th trng các c quan chuyên môn thuc
UBND thành ph và UBND các qun, huyn trong qun lý t chc b máy, biên ch, s lng ngi làm vic và v trí vic làm ca các n v
thuc và trc thuc.

- V qun lý u t công, UBND thành ph ã ban hành Quyt nh s 15/2016/Q-UBND ngày 20/5/2016 quy nh mt s ni dung v mua
sm, qun lý u t và xây dng trên a bàn thành ph; trong ó phân cp thm quyn quyt nh vn u t cho UBND qun, huyn t 05 t lên 15
t ng.

- V qun lý t ai, UBND thành ph ã ban hành 02 quyt nh phân cp bao gm Quyt nh s 15/2017/Q-UBND ngày
10/4/2017 ban hành Quy nh v trình t, th tc thu hi t và bi thng h tr, tái nh c khi Nhà nc thu hi t trên a bàn thành ph à Nng và
Quyt nh s 3862/Q-UBND ngày 14/7/2017 ban hành Quy nh qun lý, s dng t ro trên a bàn thành ph à Nng.

- V qun lý ngân sách, UBND thành ph ã trình HND thành ph ban hành Ngh quyt s 62/2016/NQ-HND ngày 08/12/2016
phê duyt án phân cp ngun thu, nhim v chi, trong ó, ã tng thm quyn quyt nh nhim v chi gn vi phân cp ngun thu cho UBND
các qun, huyn.

- V qun lý ô th, S Xây dng thành ph ã phi hp các s, ngành liên quan nghiên cu, tham mu UBND thành ph thc hin phân
cp các ni dung qun lý nhà nc liên quan n qun lý kin trúc (cp phép xây dng), cht lng công trình xây dng, cây xanh, thoát nc
và ô th; theo ó, tng cng thm quyn cho UBND các qun, huyn trong qun lý lnh vc xây dng trên a bàn thuc phm vi qun lý.

- Mt s lnh vc khác ã thc hin t trc theo các quy nh ca lut chuyên ngành và c thù qun lý ca a phng: Y t, Khoa hc và Công
ngh, T pháp, Giáo dc và ào to, Thanh tra.

Bên cnh ó, UBND thành ph ã thc hin phân cp trên mt s lnh vc khác: V Nông nghip và Phát trin nông thôn, UBND thành
ph à Nng ã ban hành Quyt nh s 37/2016/Q-UBND ngày 09/11/2016 quy nh v phm vi bo v công trình thy li và ê, kè trên a
bàn thành ph à Nng. V lnh vc Thông tin và Truyn thông, thc hin ch o ca UBND, S Thông tin và Truyn thông ã có Công vn
s 2558/STTTT-TTBCXB ngày 20/10/2017 hng dn tng cng công tác qun lý hot ng c s dch v photocopy cho UBND các qun,
huyn trên a bàn thành ph à Nng. ng thi, S Thông tin và Truyn thông cng ã ký quy ch phi hp qun lý nhà nc v lnh vc thông
tin và truyn thông vi UBND các qun Hi Châu, Cm L, Thanh Khê và huyn Hòa Vang. V qun lý vn hóa, UBND thành ph à
Nng ã ban hành Quyt nh s 16/2017/Q-UBND ngày 08/5/2017 phân cp thm quyn cp Giy phép kinh doanh karaoke trên a
bàn thành ph à Nng cho UBND các qun, huyn.

i vi công tác qun lý n v s nghip công lp, nhm xóa b nhng tiêu cc trong c ch "xin - cho", "duyt - cp", UBND thành ph ã có
các gii pháp tng cng thc hin c ch t ch trong n v s nghip công lp. Ti Quyt nh s 07/2017/Q-UBND ngày 08/3/2017 ca UBND
thành ph ban hành Quy nh v qun lý t chc b máy, s lng ngi làm vic, v trí vic làm, viên chc trong các n v s nghip công lp thuc
UBND thành ph à Nng qun lý, UBND thành ph ã quy nh các ni dung phân cp tng cng thm quyn ca th trng n v s nghip
công lp t m bo mt phn chi thng xuyên và t m bo chi thng xuyên trong qun lý t chc b máy, v trí vic làm, s lng ngi làm vic; n v
s nghip c giao quyn t ch c quyt nh v trí vic làm, c cu viên chc theo chc danh ngh nghip và s lng ngi làm vic; c xác nh s lng
ngi làm vic theo nh mc ti a c c quan có thm quyn thông báo; c t chc tuyn dng viên chc khi iu kin thành lp Hi ng tuyn dng.

Thc hin Ngh nh s 16/2015/N-CP ngày 14/02/2015 ca Chính ph quy nh c ch t ch ca n v s nghip công lp, Ch tch UBND
thành ph ã ban hành Quyt nh thành lp và phê duyt quy ch hot ng ca Hi ng qun lý ti 05 n v s nghip công lp t ch chi thng
xuyên. Hi ng qun lý ti các n v s nghip công lp có trách nhim quyt nh các vn quan trng v ch trng, phng hng, k hoch hot ng,
tài chính và công tác nhân s, thc hin kim tra, giám sát vic thc hin k hoch, vic trin khai quy ch dân ch và quyt nh các vn
quan trng khác ca n v.

Nhm tinh gn t chc b máy, biên ch, tng cng hiu qu, hiu lc qun lý nhà nc trong các c quan qun lý nhà nc, UBND thành ph ã
ban hành K hoch s 2128/KH-UBND ngày 28/3/2018 ca UBND thành ph à Nng thc hin Ngh quyt s 10/NQ-CP ngày
03/02/2018 ca Chính ph và K hoch s 45-KH/TU ngày 31/01/2018 ca Thành y à Nng thc hin Ngh quyt s 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 ca Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII "mt s vn tip tc i mi, sp xp t chc b máy ca h thng chính tr tinh gn, hot
ng hiu lc, hiu qu".

ng thi, nhm xóa b nhng tiêu cc trong c ch "xin - cho", "duyt - cp", sp xp, i mi t chc, hot ng ca n v s nghip công lp, UBND
thành ph ã ban hành K hoch s 2736/KH-UBND ngày 17/4/2018 thc hin Ngh quyt s 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 ca Chính
ph và Chng trình hành ng s 17-CTr/TU ngày 31-01-2018 ca Thành y à Nng trin khai thc hin Ngh quyt s 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 ca Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII "v tip tc i mi h thng t chc và qun lý, nâng cao cht lng và hiu qu hot ng
ca các n v s nghip công lp" trên a bàn thành ph à Nng n nm 2030. UBND thành ph cng ã ban hành Quyt nh s 1562/QUBND ngày 17/4/2018 ban hành án Sp xp, i mi t chc và hot ng ca các n v s nghip công lp thuc UBND thành ph à Nng
qun lý giai on 2018-2021, trong ó xác nh công tác sp xp, i mi n v s nghip công lp giai on 2018-2021 gm 02 nhóm nhim v,
gii pháp chính:

- Rà soát, sp xp li các n v s nghip công lp: ây là nhóm gii pháp chính ca án; trong ó, riêng trong nm 2018, thành ph à
Nng s sp xp, t chc li, chuyn i 49 n v s nghip công lp thuc các s, ngành, gim 28 n v, còn 21 n v. i vi các nhim v giao các s,
ngành rà soát, nghiên cu xây dng án sp xp thì thc hin hoàn thành nm 2018-2019.

- i mi t chc, hot ng n v s nghip công lp gm 04 gii pháp: Qun lý biên ch và nâng cao cht lng ngun nhân lc; Hoàn thin c ch
tài chính và thúc y xã hi hoá dch v s nghip công; Nâng cao nng lc qun tr ca n v s nghip công lp; nâng cao hiu lc, hiu qu
qun lý nhà nc.

y mnh phân cp qun lý, thc hin nghiêm các quy nh ca Trung ng v kim soát thc thi quyn lc ca các c quan hành pháp; v
qun lý, iu hành bo m công khai, minh bch, góp phn xóa b nhng tiêu cc trong c ch "xin - cho", "duyt - cp"; xóa b "li ích
nhóm", "sân sau", trc li trong qun lý, s dng ngân sách, tài sn công... góp phn phát trin kinh t - xã hi ca thành ph./.
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