
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /SNV-TCBM 

V/v trình UBND tỉnh quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn của các sở theo Thông 

tư mới của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định,  ngày      tháng 6 năm 2022 

 

       

Kính gửi:    

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố.  

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2021 các Sở, ban, ngành đã trình 

UBND tỉnh quy định cơ cấu tổ chức của sở theo đúng quy định của Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP. Riêng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở thì tiếp tục 

thực hiện theo quy định tại Thông tư cũ (đối với sở chưa có Thông tư mới của 

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở) 

hoặc ban hành ngay chức năng nhiệm vụ, quyền hạn nếu đã có Thông tư mới. 

Đến ngày 01/6/2022, tiến độ thực hiện việc trình UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành theo 

đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Thông tư mới của Bộ quản 

lý ngành, lĩnh vực quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở như sau: 

 - 07 sở, ban, ngành đã hoàn thành xong, gồm: Sở Nội vụ, Sở Công 

thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- 02 Sở đang thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và xã hội và Sở Giao 

thông vận tải đang gửi Sở Tư pháp thẩm định đối với dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở. 

Riêng Sở Giao thông vận tải phải thực hiện tổ chức lại Trạm Kiểm tra tải trọng 

xe lưu động trước khi trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở. 

 - 02 Sở đã có Thông tư mới nhưng chưa trình UBND tỉnh, gồm: Sở Y tế 

(Thông tư số 37/2021/TT-BYT ban hành ngày 31/12/2021 và có hiệu lực kể từ 

ngày 15/02/2021), Sở Tài chính (Thông tư số 04/2022/TT-BTC ban hành ngày 

28/01/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022). 
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 - 02 sở, ban, ngành đã có Thông tư ban hành, nhưng chưa có hiệu lực 

pháp lý gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ban 

hành ngày 06/5/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2022), Văn phòng UBND 

tỉnh (Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ban hành ngày 02/5/2022 có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20/6/2022). 

 - 04 sở đến nay chưa có Thông tư mới của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, 

gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Thanh tra tỉnh. 

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định đã trình UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban theo quy định tại Nghị 

định số 82/2018/NĐ-CP 1 ngày 22/5/2018. Tuy nhiên đến nay Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về quản lý khu 

công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 15/7/2022, thay thế 

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. 

 Sở Nội vụ trân trọng báo cáo UBND tỉnh và đề nghị các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố như sau: 

- Đối với 04 sở, ban, ngành đã có Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định tại Thông tư mới trước ngày 30/6/2022 

(gồm Sở Lao động TBXH, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Y tế). 

- Đối với 03 sở, ban, ngành đã có Nghị định, Thông tư nhưng chưa có 

hiệu lực pháp lý thì áp dụng Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ 2 để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh (gồm Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh). 

- Đối với 04 sở hiện nay chưa có Thông tư mới, đề nghị chủ động theo 

dõi, cập nhật Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để kịp thời trình UBND 

tỉnh ban hành quyết định. 

 - Đối với các huyện, thành phố: Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố căn cứ các Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành để 

triển khai cho các phòng chuyên môn thực hiện, trình UBND huyện, thành phố 

ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng thuộc UBND huyện theo quy định pháp luật. 

                   
1 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh 

tế. 
2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành Văn bản quy phạm pháp luật. 
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 Sở Nội vụ trân trọng báo cáo UBND tỉnh và đề nghị các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCBM. HTC(02) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 

 


		2022-06-07T15:11:36+0700


		2022-06-07T15:55:10+0700


		2022-06-07T15:55:10+0700


		2022-06-07T15:55:10+0700




