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Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã nhấn mạnh "Hoàn thiện đồng bộ thể chế 

phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả". 
Đây là lần đầu tiên khái niệm quản trị quốc gia được đưa ra và nhấn mạnh 4 lần 
trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 1345. Sự xuất hiện của khái niệm 
“quản trị quốc gia” trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII phản ánh những 
chuyển biến về nhận thức chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam về phương 
thức quản lý, quản trị nhà nước và xã hội. Nếu như “quản lý nhà nước” theo 
phương thức truyền thống đề cao vai trò của Nhà nước/chính quyền trong việc 
kiểm soát các mối quan hệ và ra quyết định; Nhà nước là chủ thể trung tâm, có 
khả năng kiểm soát tuyệt đối các chủ thể khác trong xã hội thì tư duy “quản trị 
quốc gia theo hướng hiện đại” đề cao sự đa dạng về chủ thể tham gia quản lý xã 
hội; các chủ thể có mối quan hệ đối tác, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, coi trọng 
sự đồng thuận và hợp tác đa chủ thể để cùng giải quyết các vấn đề chung. Sự thay 

đổi về tư duy chiến lược trong hoạt động quản trị nhà nước đòi hỏi các thiết chế 
trong tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó có chính quyền địa phương phải đổi mới, 
nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của nền quản trị quốc gia theo 

hướng hiện đại, hiệu quả. 
I. Quan điểm của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính 

quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Trong hơn 76 năm qua đặc biệt là qua 35 năm đổi mới, tổ chức và hoạt 
động của chính quyền địa phương được quy định phù hợp với điều kiện chính trị 
- kinh tế -xã hội của mỗi thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, đổi mới chính quyền địa 

 

 

 
 

45 Trong Báo cáo chính trị của BCH TW khóa XII trình bày tại Đại hội XIII, phần “Những nhiệm vụ trọng tâm và 

đột phá chiến lược của nhiệm kỳ đại hội XIII”, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương: “Đổi mới quản trị quốc gia 
theo hướng hiện đại, hiệu quả”. Khái niệm này cũng được sử dụng với hàm ý như vậy trong phần “Bài học kinh 
nghiệm” của “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020” và “Phương hướng 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”; và “Chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 -2030”. 



 

phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả là quan điểm nhất quán của Đảng 
ta, được thể hiện trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng. Cụ thể: 

Đại hội Đảng lần thứ X, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng xác định nhiệm vụ phải “Phân cấp mạnh, giao quyền chủ động hơn nữa cho 

chính quyền địa phương, nhất là trong việc quyết định về ngân sách, tài chính, 
đầu tư, nguồn nhân lực, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Trung ương... Nâng 
cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, bảo đảm 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi 
được phân cấp. Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân”. 

Đến Đại hội lần thứ XI của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội trên cơ sở đánh 
giá thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương còn nhiều bất cập, 
hạn chế đã đề ra quan điểm “Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền 
địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân các cấp, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết 
định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp. Nghiên 

cứu tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo. Tiếp tục thực 
hiện thí điểm chủ trương không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường”. 

Nội dung đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương nói 
chung, chính quyền đô thị nói riêng cũng được đề cập trong Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2011 - 2020, cụ thể là: “Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và 
chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức 
phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực 
tế, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông 

thôn phù hợp... Tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân 

quận, huyện, phường; đại hội đảng các cấp trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; nhân dân 
trực tiếp bầu người đứng đầu chính quyền cấp xã; nhất thể hoá hai chức danh bí 
thư cấp ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân. Trên cơ sở đó, lựa chọn phương án phù 
hợp, hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền và phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, nhất là dân chủ trực tiếp”. 
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng xác định nhiệm vụ nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó, đối với chính quyền địa phương 
đặt ra yêu cầu: Hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm thống nhất, thông suốt trong 



 

lãnh đạo, quản lý, điều hành từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng không gian phát 

triển kinh tế thống nhất trên cả nước, trong từng vùng theo nguyên tắc kết hợp 
chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ. Phân định rõ quyền 
hạn và trách nhiệm trong quản lý kinh tế, xã hội giữa Trung ương và địa phương, 
bảo đảm sự tập trung thống nhất quản lý của Trung ương và phát huy tính chủ 
động, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương. Hoàn thiện tổ 
chức và hoạt động của chính quyền địa phương bảo đảm phục vụ tốt nhất người 
dân, doanh nghiệp. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về 
kinh tế, xã hội đối với chính quyền các cấp. Tập trung vào cung cấp dịch vụ công, 

bảo đảm an sinh xã hội, an toàn xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời 
sống cho người dân. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy phù hợp 
đối với chính quyền đô thị, hải đảo. 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban 
hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo 
đó, đã đề ra mục tiêu cụ thể từ năm 2021 đến năm 2030 đối với việc đổi mới tổ 
chức và hoạt động của chính quyền địa phương là: Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế 
hoá chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phân định rõ và tổ chức 
thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và ĐVHC - kinh tế đặc 
biệt; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các ĐVHC cấp huyện, xã và thôn, tổ 
dân phố theo tiêu chuẩn quy định. 

Đồng thời, Nghị quyết cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với 
chính quyền địa phương như phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý cho chính 
quyền địa phương để góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách 
nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực; tiếp tục sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng 
phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị 
hành chính - kinh tế đặc biệt; sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại ĐVHC cấp huyện, 
cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập, 
tăng quy mô các ĐVHC các cấp để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng 
cường các nguồn lực của địa phương; cải cách thủ tục hành chính,tổ chức thực 



 

hiện có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông ở các cấp. 

Gần đây nhất, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng tiếp tục 
phát triển định hướng xây dựng, hoàn thiện chính quyền địa phương trên cơ sở 
các quan điểm, đường lối trước đây là: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức chính quyền 
địa phương phù hợp với địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh 

tế đặc biệt theo luật định; thực hiện và tổng kết việc thí điểm chính quyền đô thị 
nhằm xây dựng và vận hành các mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách phân cấp ngân sách nhà nước bảo 
đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, nâng cao tính chủ động, tự chủ của 
ngân sách địa phương. 

Mặc dù không đề cập trực tiếp đến yêu cầu quản trị chính quyền địa phương, 
tuy nhiên, nội dung các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt 
động của chính quyền địa phương đều hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền 
địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, là một bộ phận của nền quản trị quốc gia 
hiện đại như yêu cầu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 
hiện nay 

1. Về tổ chức đơn vị hành chính 

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong thời gian qua việc chia, tách, thành 

lập mới ĐVHC làm cho số lượng ĐVHC các cấp tăng lên (Từ năm 1989 đến năm 
2018, số ĐVHC cấp tỉnh ở Việt Nam tăng từ 44 lên 63 đơn vị, số ĐVHC cấp 
huyện tăng từ 537 lên 713 đơn vị; số ĐVHC cấp xã tăng từ 10.021 lên 11.160 đơn 
vị). Nếu so sánh với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung quốc thì sự 
chia cắt thành nhiều ĐVHC sẽ gây khó khăn không nhỏ cho việc tập trung quản 
lý, quy hoạch nguồn lực quốc gia. Điều đó làm cho các nguồn lực, tiềm năng phát 

triển kinh tế - xã hội của các địa phương bị phân tán, lãng phí nguồn ngân sách 
cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, bộ máy nhà nước thêm cồng kềnh, số lượng 
cán bộ, công chức địa phương tăng. Không chỉ phân tán nguồn lực và đầu mối 
quản lý, việc phân cấp hiện nay còn có tình trạng phân tán, tùy tiện trong việc ban 

hành, thực thi các quyết định điều hành kinh tế ở nhiều địa phương. Xuất phát từ 
việc chỉ đạo, điều hành thiếu kiên quyết của Chính phủ, các bộ, ngành đối với các 

vấn đề đã phân cấp nên tình trạng cục bộ, khép kín của địa phương tăng lên, giảm 



 

hiệu quả hoạt động đầu tư của Nhà nước. Với 63 ĐVHCcấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương (không đều về diện tích, dân cư, tính chất, trình độ và tiềm năng 
phát triển) như hiện nay, Việt Nam có quá nhiều đầu mối trong quan hệ với chính 

quyền trung ương, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng điều hành và kiểm soát 
của chính quyền trung ương đối với các địa phương. 

Mặc dù trong giai đoạn 2019-2021 việc sắp xếp ĐVHC đã có được nhưng 
kết quả nhất định nhưng đến nay việc tổ chức các ĐVHC ở nước ta vẫn còn nhiều 
hạn chế, bất cập, còn nhiều ĐVHC có quy mô nhỏ nên không tạo ra được các điều 
kiện để tự phát triển nếu không có các giải pháp phối hợp, liên kết về kinh tế, văn 
hóa, địa lí đối với các ĐVHC khác và liên vùng. Việc tập trung các nguồn lực của 
trung ương và địa phương để đầu tư và phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm sẽ 
tác động tích cực đến sự phát triển của mỗi địa phương và cả vùng có sự liên kết. 

2. Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 

Theo quy định tại Điều 4 Luật năm 2015 thì cấp CQĐP gồm có HĐND và 
UBND được tổ chức ở các ĐVHC của nước ta. Để phù hợp với đặc điểm và yêu 
cầu quản lý của từng đô thị, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, ĐVHC đặc thù 
(hải đảo). Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật 
tổ chức CQĐP năm 2019 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã quy định cấp CQĐP 
cho các ĐVHC này cụ thể: 

- CQĐP ở quận, phường được quy định là cấp CQĐP (có HĐND; UBND) 
trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định thông phải là cấp CQĐP. Trên cơ sở đó, 
Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô 
thị tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Đà Năng; tổ chức mô hình chính quyền 
đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nghị quyết này, chính quyền đô thị 
tại phường thuộc thành phố Hà Nội, phường, quận thuộc thành phố Đà Nẵng và 
Thành phố Hồ CHí Minh không phải là cấp chính quyền địa phương mà chỉ tổ 
chức UBND quận, phường là cơ quan hành chính trực thuộc cơ quan hành chính 
cấp trên. 

- Trường hợp ĐVHC cấp huyện ở hải đảo chia thành các ĐVHC cấp xã thì 

tại ĐVHC cấp xã tổ chức cấp CQĐP, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định 
không phải là cấp CQĐP và giao Chính phủ quy định việc tổ chức các cơ quan 
thuộc CQĐP ở địa bàn hải đảo . Thực tiễn hiện nay, trong cả nước có 02 huyện 



 

đảo không tổ chức chính quyền cấp xã là: Huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu và huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. 
- Đối với các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập, tổ 

chức CQĐP gồm có HĐND và UBND, số lượng đại biểu HĐND ở các đơn vị này 

được Quốc hội quyết định khi thành lập đơn vị đó . Hiện nay loại ĐVHC này đang 

được tiếp tục nghiên cứu trước khi thành lập cho phù hợp với tình hình thực tiễn 
và bối cảnh trong nước và quốc tế. 

Như vậy, pháp luật bước đầu đã ghi nhận xu hướng đa dạng hóa mô hình 

tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo. 
Dẫu vậy, các mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay vẫn tồn tại những 
hạn chế, bất cập nhất định. Cụ thể: 

- Mô hình chính quyền đô thị mới tập trung vào nội dung không tổ chức cấp 
chính quyền địa phương hoàn chỉnh mà chưa chú trọng việc đổi mới cơ cấu tổ chức 
bên trong của cơ quan hành chính tại địa phương. Cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên 

môn của UBND quận không có sự khác biệt với các ĐVHC cấp huyện; 
- Chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị chủ yếu được quy định theo 

hướng điều chuyển, chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp dưới hoặc HĐND cùng 

cấp được quy định tại Luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019 để đảm 
bảo việc tổ chức và hoạt động bình thường mà chưa có sự nghiên cứu để đổi mới 
toàn diện về cách thức tổ chức quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp, giao quyền 
tự chủ nhiều hơn cho chính quyền đô thị. 

- Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền đô thị vẫn chủ yếu 
tập trung vào hoạt động giám sát của HĐĐ cấp trên, giám sát của tổ chức chính 
trị - xã hội trên địa bàn mà chưa bổ sung, tăng cường các hình thức giám sát trực 
tiếp của nhân dân; 

- Do thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ 7/2021 nên chưa có thời gian 
thực tiễn để tổng kết rút đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện để rút kinh 
nghịệm đưa ra các giải pháp sửa đổi, bổ sung. Việc triển khai thí điểm còn trên 
phạm vi hẹp đối với 3/5 thành phố trực thuộc trung ương chưa được nghiên cứu 
mở rộng và thí điểm đối với đô thị thuộc tỉnh. 

3. Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 

- HĐND các cấp chưa thực quyền, hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao: 



 

Tuy đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức nhưng hiệu quả còn chưa 
cao, trong đó hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động tái giám sát còn ít, việc 
thực hiện các kết luận sau giám sát của một số cơ quan đơn vị còn hạn chế, theo 
dõi đôn đốc, thực hiện kết quả giám sát còn chưa thường xuyên, hoạt động giải 
trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND còn chưa sâu. Hoạt động giám sát 

bằng thẩm tra báo cáo còn nhiều hạn chế do công tác chuẩn bị báo cáo chưa được 
xem trọng nên nội dung còn sơ sài, ít số liệu và chưa mang tính tổng hợp, đánh 
giá, so sánh; việc gửi báo cáo còn chậm nên đại biểu có ít thời gian nghiên cứu; 
việc thẩm tra các báo cáo chưa thực sự được coi trọng nên còn sơ sài, thiếu thông 

tin cần thiết để đối chiếu nên chưa mang tính chất phản biện, đánh giá khách quan; 

thời gian thảo luận ở hội trường còn ít, chưa phát huy được việc thảo luận ở tổ để 
bàn bạc sâu, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề; các đại biểu do hạn chế về trình độ 
hoặc thiếu thời gian tìm kiếm thông tin nên các ý kiến tham gia đóng góp cho báo 
cáo thường thiếu khả năng thuyết phục.Việc thực hiện giám sát của Tổ đại biểu 
còn lúng túng. Ở không ít địa phương, hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp của 

HĐND chưa được phát huy, cá biệt có địa phương cả một năm chỉ tổ chức 02 đợt 
giám sát. Việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết yêu cầu sau kiểm tra giám sát vẫn chưa 
được quan tâm đúng mức, các cơ quan có liên quan chưa tích cực quan tâm giải 
quyết và báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận của kiểm tra, giám sát. Cơ quan 

bị kiểm tra, giám sát nếu có sai phạm đã chưa chủ động khắc phục, sửa chữa. Kế 
hoạch kiểm tra giam sát luôn bi thay đổi, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghị quyết 
của HĐND 

Bên cạnh đó, công tác giám sát của HĐND rất phong phú, đa dạng, có nhiều 
vấn đề mang tính nghiệp vụ chuyên sâu, trong khi số đại biểu hoạt động chuyên 
trách còn ít, đại biểu HĐND vẫn còn nặng tính cơ cấu nên hầu hết chỉ có năng lực 
chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành nhất định nên chất lượng giám sát còn 
chưa cao. 

- Thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính chưa hợp lý: 

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, bao gồm trách nhiệm 
đối với nội bộ và trách nhiệm đối với xã hội. Nội dung về trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan HCNN được phản ánh qua một số nội dung cơ bản quy định 
xác định trách nhiệm trong tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền, 
trong quản lý tài sản công, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng chống 



 

lãng phí và thực hành tiết kiệm...; quy định xác định trách nhiệm của người đứng 
đầu đối với việc ban hành văn bản quản lý nhằm thực hiện các chức năng lãnh 

đạo, quản lý; quy định xác định trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của cơ quan 

HCNN. Theo quy định hiện nay trách nhiệm được hiểu là nhiệm vụ và quyền hạn. 
Trong thời gian qua căn cứ các quy định của pháp luật những người đứng đầu cơ 
quan HCNN đã nỗ lực thực hiện quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền cho phép 
trên các lĩnh vực như ban hành văn bản, tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, quản lý 

tài chính…để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan HCNN. Tuy nhiên, 

việc thực hiện quyền của người đứng đầu vẫn có những hạn chế có tình trạng 
người đứng đầu cơ quan HCNN không đủ quyền hạn để thực hiện các nhiệm vụ 
được giao, làm nảy sinh nhiều khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ; có tình 
trạng người đứng đầu cơ quan HCNN thực hiện không hết những quyền hạn mà 

pháp luật cho phép; một số người đứng đầu cơ quan HCNN có biểu hiện lạm 
quyền, thực hiện những việc không được phép làm, như ban hành văn bản vượt 
quyền, duyệt chi vượt dự toán, thu các khoản ngoài quy định… 

- Phân định chức trách giữa tập thể và cá nhân trong UBND còn hạn chế: 
Điều 124 Hiến pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) quy định: “Khi quyết 

định những vấn đề quan trọng của địa phương, UBND phải thảo luận tập thể và 
quyết định theo đa số”. Trên cơ sở đó, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 

quy định 6 vấn đề phải thảo luận tập thể và quy định theo đa số. Hiến pháp và 
Luật cũng đã có những quy định cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND 

những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và chịu trách nhiệm cá nhân về những công 
việc được giao. Luật Tổ chức CQĐP năm 2015 tiếp tục khẳng định cơ chế hoạt 
động của UBND là cơ chế hoạt động tập thể, kết hợp với trách nhiệm của Chủ 
tịch UBND. Đối với Chủ tịch UBND, Luật quy định khá nổi bật với tư cách là 
người đứng đầu với vai trò lãnh đạo, điều hành tập thể UBND. Tuy nhiên, các quy 

định của Luật Tổ chức CQĐP năm 2015 vẫn chưa giải quyết được những vấn đề 
vướng mắc trong quy định, cụ thể là chưa tách bạch được rõ thẩm quyền, trách 
nhiệm của cá nhân và tập thể. 

4. Về việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền trung ương 
và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương 

Vấn đề phân cấp thẩm quyền giữa trung ương và địa phương và giữa các 
cấp chính quyền địa phương đã được quy định lần đầu tại Luật Tổ chức Hội đồng 



 

nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 1994 và tiếp tục được kế thừa tại Luật Tổ chức 
HĐND và UBND năm 2003. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã có những bước đổi mới căn bản khi quy định cụ 
thể hơn nguyên tắc phân định thẩm quyền cho các cơ quan chính quyền địa 
phương, vấn đề phân quyền, phân cấp cũng như ủy quyền cho chính quyền địa 
phương. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập như: 

- Các quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, các 

Bộ, ngành với chính quyền địa phương còn bất cập, chồng chéo, trùng lắp. Nguyên 

tắc phân cấp, phân quyền mặc dù đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương nhưng chưa được cụ thể hóa đồng bộ, thống nhất tại các luật chuyên ngành. 

- Phân cấp, phân quyền trên một số ngành, lĩnh vực chưa hợp lý, còn mang 

tính đồng đều giữa các địa phương, chưa tính tới đặc điểm nông thôn, đô thị, hải 
đảo và khả năng quản lý, điều hành của từng cấp, từng ngành; chưa mạnh mẽ và 

thiếu đồng bộ về thẩm quyền quyết định và các nguồn lực, điều kiện đảm bảo thực 
hiện; theo đó, chưa phát huy được tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, tính chủ 
động, sáng tạo của các địa phương, đặc biệt là các địa phương tự bảo đảm ngân 
sách và có vị trí, vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng. 

- Phân cấp, phân quyền chưa gắn với cải cách thủ tục hành chính, vẫn còn 
cơ chế kiểm soát của cấp trên qua các hình thức như báo cáo, thỏa thuận, chấp 
thuận, xin ý kiến, cho phép... đối với các vấn đề đã phân cấp cho cấp dưới. Các 

quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, định mức kinh 

tế - kỹ thuật ở một số ngành, lĩnh vực chậm được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp 
thời, gây khó khăn cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân cấp. 

- Phân cấp chưa gắn liền với cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp, dẫn đến 
tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, “phép vua thua lệ làng”, phá vỡ tính đồng 
bộ, thống nhất của chính sách vĩ mô. Tình trạng “vượt rào”, phá vỡ các chiến lược 
và quy hoạch chung đã dẫn nên sự phát triển lệch hướng một số ngành, lĩnh vực 
(cảng biển, sân bay, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, mất cân 
đối giữa các ngành công nghiệp và năng lượng), tàn phá thiên nhiên và môi trường 
và đang diễn ra xu hướng hình thành cơ cấu kinh tế tương tự nhau ở các tỉnh. 

III. Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 
đáp ứng yêu cầu của nền quản trị quốc gia hiện đạt, hiệu lực, hiệu quả 



 

1. Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính nhằm nhằm tổ chức 
hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển 
của đất nước 

Căn cứ chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội khóa XIII “Đẩy mạnh 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực 
hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp” và kết 
quả tổng kết sau hơn 2 năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 
2019-2021, đề nghị tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính mà trọng 
tâm là đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn mới (2022-2030). Việc 
sắp xếp đơn vị hành chính hướng đến mục tiêu làm tăng quy mô của một số đơn 
vị hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng và phát huy tối đa các 
nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, từ đó nâng cao chất 
lượng đời sống nhân dân. 

Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm tính đồng bộ, thực hiện 
chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội, ổn định chính trị - xã hội, không gây ảnh hưởng, xáo trộn đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân; các địa phương đã gắn việc sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng việc giải quyết chế độ, chính sách 
cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. Việc sắp xếp đơn vị 
hành chính không đơn thuần là sáp nhập một cách cơ học mà cần có sự nghiên 
cứu, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn 
giáo, tính ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện địa lý – tự nhiên, cộng đồng dân 

cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
2. Đổi mới tổ chức mô hình chính đô thị 
Đối với mô hình chính quyền đô thị, cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết đánh 

giá việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị, làm căn cứ hoàn thiện thể chế về 
chính quyền đô thị theo hướng chính quyền đô thị là một loại hình thức của chính 

quyền địa phương, một bộ phận của chính quyền địa phương phù hợp với nguyên 

tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để quy 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của UBND trong các mô hình chính quyền đô thị và 



 

hoàn thiện mô hình tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo 

hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn giúp UBND 

quận quản lý các ngành, lĩnh vực ở đô thị như đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, 
kiểm soát phát triển đô thị... Điều chỉnh nhiệm vụ của các sở, ngành, phòng và 

tương đương để khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ theo hướng chính 

quyền thành phố tăng cường quản lý theo ngành, lĩnh vực; UBND quận, UBND 

phường chỉ thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của chính quyền cấp trên. 

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để bổ sung các hình thức phát huy dân chủ 
của người dân đô thị như hình thức dân chủ đại diện thông qua quyền bầu người 
đại diện của mình trong cơ quan chính quyền, hướng đến quy định người dân ở 
đô thị bầu trực tiếp Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường. Chủ tịch 
UBND cấp trên trực tiếp phê chuẩn trên kết quả bầu cử trực tiếp của người dân 
thay cho quy định bổ nhiệm như hiện nay. Bên cạnh đó, cần phát huy hình thức 
dân chủ trực tiếp của người dân đô thị trong những trường hợp phải quyết định 
những vấn đề quan trọng có tính tự quản liên quan trực tiếp đến đời sống của 
người dân đô thị. 

3. Đẩy mạnh phân cấp giữa Trung ương - Địa phương và giữa các cấp 
chính quyền địa phương 

Để phân cấp thực sự trở thành chìa khóa cho công cuộc đổi mới hoạt động 
của chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, 
hiệu lực, hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp giữa trung ương và địa phương 
và giữa các cấp chính quyền địa phương. Theo đó, bước đầu cần tiến hành rà soát, 

sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương; 
phân cấp giữa các cấp ở địa phương theo phương châm: việc nào, cấp nào thực 
hiện có hiệu quả hơn thì giao cho cấp đó; phân quyền, phân cấp phải rõ thẩm 
quyền, trách nhiệm và mỗi việc chỉ do một cấp thực hiện, gắn với chức năng, 
nhiệm vụ của mỗi cấp, đồng thời phải bảo đảm điệu kiện về tài chính, nguồn nhân 

lực và các điều kiện cần thiết khác. Việc thực hiện đẩy mạnh phân quyền, phân 
cấp phải phù hợp với khả năng tự cân đối về ngân sách, điều kiện phát triển của 
các địa phương, vùng, miền và đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo gắn với đề cao 

trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương. 



 

4. Phân định rõ thẩm quyền giữa tập thể và cá nhân theo hướng tăng 

thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 

Hiện nay, tại một số địa phương đang tổ chức mô hình chính quyền đô thị 
như các phường thuộc Thành phố Hà Nội, quận, phường thuộc Thành phố Đà 
Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thiết chế Ủy ban nhân dân đã có sự thay đổi theo 

hướng Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
trên, hoạt động theo cơ chế Thủ trưởng. Đây là một bước đổi mới quan trọng trong 

tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, xác định cụ thể chủ thể có trách 

nhiệm điều hành, tổ chức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương. Trong thời gian tới, cùng với việc tổ chức tổng kết việc thí điểm tổ chức 
chính quyền đô thị tại các địa phương nêu trên, cần nghiên cứu để quy định theo 
hướng tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương, phù hợp với đặc thù về chế độ làm việc, hoạt động của 
cơ quan hành chính nhà nước. 

5. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát của chính quyền trung ương 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương 

Trong xu hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho chính 
quyền địa phương, hoạt động giám sát của chính quyền trung ương đối với chính 
quyền địa phương nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, bảo đảm tính 

thống nhất trong việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, đồng thời không làm triệt 
tiêu tính sáng tạo, tính chủ động và không kìm hãm sự phát triển chung của từng 
địa phương. Các bộ, ngành cần tăng cường theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ, thúc đẩy 
phát triển, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập bằng việc hoàn thiện thể 
chế, chính sách; nhất là tập trung hướng dẫn và theo dõi địa phương về những vấn 
đề thuộc thẩm quyền của trung ương. 

Việc kiểm tra, giám sát của chính quyền trung ương với chính quyền địa 
phương cần phân biệt hai phạm vi, theo đó cơ chế giám sát đối với hai loại này là 

khác nhau. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của riêng địa phương, của 
từng cấp chính quyền do luật định, thì việc kiểm tra, giám sát của trung ương chỉ 
nên tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của chính quyền địa phương, 
chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính hợp lý của quyết 
định do mình ban hành và tổ chức thực hiện. Đối với những vấn đề của trung ương 
được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thì việc giám sát bao gồm cả hai loại là 



 

kiểm tra, giám sát cả về tính hợp pháp (để bảo đảm tính pháp chế trong hoạt động 
hành chính) lẫn kiểm tra, giám sát về tính hợp lý và hiệu quả; nói cách khác, ở 
phạm vi này, đó là giám sát mức độ phù hợp của hoạt động hành chính, giám sát 
cả cách thức địa phương hoàn thành công việc đó nhằm bảo đảm hài hòa giữa lợi 
ích của địa phương và lợi ích quốc gia. 

6. Tăng cường sự tham gia của Nhân dân vào hoạt động quản lý nhà 
nước của chính quyền địa phương 

Trong nền quản trị quốc gia hiện đại, Nhân dân là chủ thể đóng vai trò quan 

trọng trong hoạt động quản lý nhà nước và xã hội, có vị thế bình đẳng trong mối 
quan hệ với Nhà nước. Bảo đảm sự tham gia, giám sát của người dân vào hoạt 
động quản lý nhà nước vừa là yêu cầu vừa là giải pháp nâng cao chất lượng quản 
trị quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà 

nước và xã hội thông qua việc thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh của mình, thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước tại 
địa phương thông qua các đại biểu trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương 
hoặc địa phương, qua hoạt động đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, góp ý kiến xây dựng Hiến pháp và pháp luật… Ngoài ra, Nhân dân 

cũng thực hiện quyền giám sát đối với chính quyền địa phương thông qua các tổ 
chức đoàn thể mà nhân dân là thành viên như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân… 

Để tăng cường, khuyến khích sự tham gia của Nhân dân vào hoạt động quản 

lý nhà nước, Nhân dân cần được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chủ động. 
Việc xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian cũng 
là giải pháp đảm bảo cho bộ máy chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, tạo điều 
kiện để người dân dễ tiếp cận với bộ máy chính quyền, dễ tham gia xây dựng và 
giám sát các hoạt động của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức trong bộ 
máy chính quyền. Bên cạnh đó, quá trình ban hành các quyết định của chính quyền 
địa phương phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, gắn liền với việc cải cách 
thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cần tăng cường chất lượng, hiệu quả của các 
thiết chế dân chủ gián tiếp như hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, hoạt 
động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội khác. 

7. Tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của 
chính quyền địa phương 



 

Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước nói 
chung và chính quyền địa phương nói riêng biện pháp để người dân cũng như toàn 

xã hội tham gia giám sát việc thực thi quyền lực công. Thông qua việc công khai, 

minh bạch và giải trình về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
người dân và xã hội có thể nhận biết và chủ động thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ của mình cũng như đòi hỏi cơ quan nhà nước và các cán bộ, công chức nhà 
nước thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với chính quyền địa 
phương, trách nhiệm công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của chính 
quyền địa phương càng được đòi hỏi cao hơn khi chính quyền địa phương được 
phân cấp, phân quyền nhiều hơn. Chính quyền địa phương có trách nhiệm công 
bố, cung cấp thông tin chính thức đối với hoạt động xây dựng chính sách, ban 

hành quyết định, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quyết 
định và người dân dễ dàng tiếp cận được thông tin, được tham gia đóng góp và 
giám sát việc thực hiện hoạt động của chính quyền địa phương. Cơ chế công khai, 

minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của chính quyền 
địa phương là biện pháp giám sát việc thực hiện quyền lực của chính quyền địa 
phương, hạn chế lạm quyền. 

8. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 

Xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử hay ứng dụng khoa học công 

nghệ trong quản trị nhà nước là đặc trưng cơ bản, là điều kiện cần để vận hành nền 
quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Ứng dụng khoa học công nghệ 
trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương giúp làm tăng 
hiệu quả làm việc của chính quyền các cấp; tính công khai, minh bạch trong hoạt 
động của các cơ quan quản lý nhà nước được nâng lên; người dân và doanh nghiệp 
được cung cấp thông tin, dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn thông qua các dịch vụ 
công trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời 
góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi doanh nghiệp, người dân không 

phải trực tiếp đến thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan chính quyền,... 
Vận hành chính quyền điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông 

tin sẽ hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa các cơ quan trong tổ chức bộ máy chính 

quyền địa phương nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định quản lý hành chính một 
cách chính xác và kịp thời./. 



 


