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Bài tập 03

Phát đề: Thứ 4 ngày 27/07/2016
Nộp bài: 8.20 Thứ 2 ngày 01/08/2016
Sau khi tham khảo các tài liệu đã đọc trong tuần, anh/chị hãy trả lời
ngắn gọn các câu hỏi sau đây:
1. Phân biệt các khái niệm: ủy quyền, phi tập trung và trao
quyền trong xu thế phi tập trung hóa quyền lực từ trung ương
cho các địa phương.
2. Nếu được giao nhiệm vụ soạn thảo một Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh nhằm phân cấp quản lý nhà nước từ
cấp tỉnh cho cấp huyện và cấp xã, theo anh/chị Nghị quyết
này phải được soạn thảo dựa trên những nguyên tắc nào, cho
ví dụ minh họa chính quyền cấp xã hoặc chính quyền cấp
huyện nên được trao quyền quản lý những lĩnh vực gì?

Ghi chú:
(1) Bài viết có dung lượng 1000 chữ (±10%).
(2) Nếu sử dụng nguồn tài liệu, phải trích, dẫn nguồn theo quy
định của Nhà trường.
(3) Hình thức nộp bài gồm: bản in và bản điện tử theo quy định
của Nhà trường.
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