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1. Khái quát về dịch vụ công 

Lịch sử phát triển của xã hội cho thấy dịch vụ công gắn với sự ra đời và 
phát triển của nhà nước cầm quyền, là một trong những chức năng quan trọng của 
nhà nước gắn với việc phục vụ nhu cầu, lợi ích thiết yếu của công dân, tổ chức 
nhằm góp phần thúc đẩy đảm bảo quyền con người, công bằng, an ninh và an toàn 

xã hội. Nhà nước của bất kỳ chế độ nào cũng bao gồm hai chức năng cơ bản: chức 
năng quản lý (hay còn gọi là chức năng cai trị) và chức năng phục vụ (hay còn gọi 
là chức năng cung cấp dịch vụ cho xã hội). Có nhiều định nghĩa khác nhau về dịch 
vụ công và vai trò của nhà nước trong việc cung ứng các dịch vụ này, song có thể 
hiểu dịch vụ công là những dịch vụ thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước, do 

Nhà nước trực tiếp đảm nhận hoặc do tư nhân được nhà nước uỷ quyền thực hiện 
cung cấp tới mọi tổ chức và công dân, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, phục vụ 
các nhu cầu thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân 
nhằm đảm bảo trật tự và công bằng xã hội. Nhà nước giữ vai trò đảm bảo các dịch 
vụ này cho xã hội. Ngay cả khi nhà nước chuyển giao một phần việc cung ứng 
dịch vụ công cho khu vực tư nhân thì nhà nước vẫn có vai trò điều tiết nhằm đảm 
bảo sự công bằng trong phân phối các dịch vụ này và khắc phục những bất cập 
của thị trường. 

Theo tính chất và tác dụng của dịch vụ được cung ứng, có thể phân loại 
dịch vụ công gồm: Dịch vụ hành chính công (các hoạt động của cơ quan hành 
chính về cấp phép, hộ khẩu, hộ tịch, thuế vụ, trật tự, …); Dịch vụ sự nghiệp công 

(các hoạt động phục vụ nhu cầu về tinh thần và sức khoẻ của người dân như giáo 
dục, văn hoá, y tế, thể thao…); Dịch vụ công ích (các hoạt động cung cấp các 
hàng hoá, dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho người dân và cộng đồng như: vệ sinh môi 

trường, xử lý rác thải, cấp nước sạch, vận tải công cộng đô thị, phòng chống thiên 

tai ). 

Theo nhóm chủ thể cung ứng, dịch vụ công gồm: Dịch vụ công do co quan 

nhà nước trực tiếp cung cấp; Dịch vụ công do các tổ chức phi chính phủ và khu 
vực tu nhân cung cấp; Dịch vụ công do tổ chức nhà nước, tổ chức phi chính phủ, 
tổ chức tư nhân phối hợp thực hiện. 



 

2. Nhu cầu về dịch vụ công ngành lao động, thương binh và xã hội 
Theo Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý gồm 10 lĩnh vực: 1) Lao động, tiền 
lương; 2) Việc làm; 3) Giáo dục nghề nghiệp, trừ sư phạm; 4) Bảo hiểm xã hội; 
5) An toàn, vệ sinh lao động; 6) Người có công; 7) Bảo trợ xã hội, gồm: giảm nghèo 

và trợ giúp xã hội; 8) Trẻ em; 9) Phòng, chống tệ nạn xã hội; 10) Bình đẳng giới. 
Như vậy, có thể hiểu: Dịch vụ công ngành Lao động, Thương binh và Xã hội là 
những dịch vụ gắn với các lĩnh vực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
quản lý theo quy định tại Nghị định số 14/2017/NĐ-CP, do ngành Lao động, 
Thương binh và Xã hội trực tiếp đảm nhận hoặc do tư nhân được ngành Lao động, 
Thương binh và Xã hội uỷ quyền thực hiện cung cấp tới mọi tổ chức và công dân, 
không nhằm mục tiêu lợi nhuận, phục vụ các nhu cầu thiết yếu, các quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân nhằm đảm bảo trật tự và công bằng 
xã hội. 

Thứ nhất, về dịch vụ công về chăm sóc người có công: 
Hiện nay cả nước có 9 triệu người có công, trong đó gần 1,4 triệu người có 

công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng; gần 1 triệu người hưởng chế độ ưu 
đãi về BHYT và mai táng phí khi họ qua đời. Toàn quốc có 52 trung tâm điều 
dưỡng, nuôi dưỡng người có công với cách mạng và hàng năm tiếp nhận điều 
dưỡng luân phiên hàng năm là 695.480 lượt. Dịch vụ chăm sóc đối tượng Người 
có công đang hướng đến: Đảm bảo 100% người có công được tiếp nhận các dịch 
vụ chăm sóc phù hợp, kịp thời và có chất lượng; Phát triển mạng lưới trung tâm 
cung cấp dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên toàn quốc. Tăng 
cường cải thiện cơ sở vật chất của các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng nhằm 
đáp ứng nhu cầu về chất lượng cuộc sống của người có công tại trung tâm; Hoàn 
thiện các chế độ trợ cấp đối với người có công như: trang cấp thiết bị chỉnh hình, 
phục hồi chức năng; chăm sóc sức khỏe định kỳ; chế độ nuôi dưỡng, điều dưỡng 

...; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, quản lý hồ sơ người có công với 
cách mạng. 

Thứ hai, về dịch vụ công về trợ giúp xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình 

đẳng giới: 
Đặc trưng của trợ giúp xã hội (TGXH) là hướng đến hỗ trợ cho các đối 

tượng để khắc phục tình trạng khó khăn, thực hiện quyền và nhu cầu căn bản của 
con người. Đối tượng thụ hưởng dịch vụ bao gồm toàn bộ các đối tượng được quy 

định theo các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về TGXH và các đối 
tượng có nhu cầu về dịch vụ công tác xã hội (CTXH) tại cộng đồng. Hiện nay, số 



 

người có nhu cầu sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội rất lớn và không ngừng tăng lên, 
gồm: hơn 10 triệu người cao tuổi, 6,2 triệu người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 9,6% số hộ gia đình nghèo, hơn 200.000 người nhiễm 
HIV được phát hiện, khoảng 2,7 triệu đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng 
trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước; 22% gia đình có bạo lực và 21,1% phụ 
nữ bị bạo hành ở các cấp độ khác nhau; …. Tính đến nay, nước ta có 425 cơ sở 
bảo trợ xã hội trong đó có 250 cơ sở công lập và 175 cơ sở ngoài công lập, với 
14.500 cán bộ, nhân viên. Cơ sở bảo trợ xã hội có nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm 
sóc các đối tượng bảo trợ xã hội; cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với cá nhân, 
gia đình. Hiện nay, đa số các dịch vụ trợ giúp xã hội do các đơn vị này cung cấp 
được nhà nước bao cấp toàn bộ, người sử dụng dịch vụ không phải chi trả bất cứ 
một khoản chi phí nào hoặc chỉ phải trả một phần rất nhỏ so với tổng chi phí của 
dịch vụ sử dụng. Việc bao cấp của nhà nước đối với các dịch vụ công đã dẫn đến 
thực tế là các đơn vị cung cấp dịch vụ công thiếu tính chủ động và sự linh hoạt 
trong việc cung cấp dịch vụ, đặc biệt là chưa, thậm chí không chú trọng đến việc 
nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ đối với đối tượng, không chủ động 
mở rộng loại hình dịch vụ cũng như mở rộng diện đối tượng sử dụng dịch vụ. Bên 

cạnh đó, sự bao cấp của nhà nước đối với dịch vụ công còn làm tăng tính ỷ lại vào 
nhà nước của các đối tượng hưởng dịch vụ, không phát huy được tính tự chủ, ý 

thức trách nhiệm của đối tượng. Các dịch vụ công về trợ giúp xã hội do tư nhân 

cung cấp cũng làm phát sinh một số những vấn đề về quản lý nhà nước, đặc biệt là 
trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ và tổ chức thu phí dịch vụ, được thực hiện 
không thống nhất, mỗi nơi một quy trình cung cấp dịch vụ khác nhau, mức giá 

khác nhau. 

Thứ ba, về dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp: 
Đổi mới và phát triển hệ thống dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao là một trong những yếu tố có tính chất quyết định để phát triển kinh tế 

- xã hội nhanh và bền vững. Cả nước hiện có 189 trường cao đẳng nghề, 280 
trường Trung cấp nghề và 1.005 trung tâm dạy nghề; đã chọn được 45/26 trường 
cao đẳng nghề chất lượng cao. Các trường, trung tâm dạy nghề chủ yếu tập trung 
ở các thành thị, các khu công nghiệp tập trung, các vùng kinh tế trọng điểm. Trong 

khi đó, vùng nông thôn, số trường, trung tâm dạy nghề rất ít. Đến nay còn 163 
huyện chưa có trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện, chưa tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân ở các vùng này được học nghề, đồng thời khó triển khai các chủ 
trương học tập suốt đời. Nhiều trường nghề thiết bị còn lạc hậu, không đáp ứng 
được chất lượng dạy và học nghề. Ngành nghề còn chưa phù hợp hoặc còn một 
số nghề có nhu cầu học nhưng cơ sở nghề chưa cung cấp được dịch vụ. 



 

Thứ tư, dịch vụ công về việc làm: 
Nhằm tăng cường kết nối cung – cầu lao động, các Trung tâm dịch vụ việc 

làm ở các địa phương đã từng bước nâng dần tần suất các phiên giao dịch việc 
làm, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc trưng từng địa 
phương. Song song với việc tổ chức sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm, nhiều 
địa phương đã tổ chức các sàn giao dịch vệ tinh, lưu động và các ngày hội tư vấn, 
giới thiệu việc làm, từng bước đưa thông tin đến với người lao động và người sử 
dụng lao động, qua đó góp phần tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giải quyết 
việc làm cho người lao động, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, 
khuyết tật.... Tuy nhiên, dịch vụ việc làm có một số vấn đề sau: Hệ thống giao 
dịch trên thị trường lao động yếu còn yếu kém. Cơ cấu lao động chưa phù hợp với 
sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế. Chưa đáp ứng nhu cầu của di chuyển lao động từ nông thôn ra thành 

thị, vào các khu công nghiệp tập trung. 

Thứ năm, dịch vụ công về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài có thời hạn theo hợp đồng: 

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động từng bước 
đổi mới phương thức hoạt động, phát triển nhiều hình thức dịch vụ tiến bộ, đầu tư 
có trọng điểm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Lao động và chuyên gia đang làm 

việc ở nước ngoài với nhiều ngành nghề đa dạng như xây dựng, cơ khí, điện tử, 
dệt may, chế biến thủy sản, dịch vụ, vận tải biển, đánh bắt chế biến hải sản; chuyên 

gia y tế, giáo dục, nông nghiệp, tin học... Dịch vụ xuất khẩu lao động của các 
doanh nghiệp góp phần làm cho hàng vạn người có việc làm với thu nhập cao; 
giảm được khoản đầu tư khá lớn cho đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong 
nước, người lao động được nâng cao tay nghề, tiếp thu được công nghệ sản xuất 
mới và phương pháp quản lý tiên tiến, được rèn luyện tác phong và kỷ luật lao 
động công nghiệp. Thị trường xuất khẩu lao động của nước ta từng bước ổn định 
và mở rộng, số thị trường nhận lao động Việt Nam ngày càng tăng lên. Việc chỉ 
đạo khai thác, củng cố và mở rộng thị trường đã được định hướng: tập trung khai 
thác, củng cố các thị trường trọng điểm, từng bước tiếp cận, thí điểm để mở rộng 
sang các khu vực. Các hợp đồng ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với đối 
tác nước ngoài đều phù hợp với luật pháp nước ta và luật pháp nước sử dụng lao 
động, phù hợp với mặt bằng thị trường và bảo đảm bảo được quyền lợi của Nhà 
nước, doanh nghiệp và người lao động. 

Thứ sáu, dịch vụ công về phòng, chống tệ nạn ma túy: 
Theo thống kê của Bộ Công an đến cuối năm 2014, cả nước có 204.377 

người nghiện, tăng 54.477 người so với năm 2010 (149.900/204.377), bình quân 



 

mỗi năm tăng trên 7%. Phần lớn người sử dụng ma túy tổng hợp gặp phải vấn đề 
về sức khỏe tâm thần, nhiều trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng 
nghiêm trọng. Hiện trên địa bàn cả nước có 142 Trung tâm cai nghiện và quản lý 
sau cai, trong đó có 123 Trung tâm do Nhà nước quản lý và 19 Trung tâm do các 
tổ chức và cá nhân thành lập. Trong số Trung tâm do Nhà nước quản lý có 49 
Trung tâm chỉ thực hiện cai nghiện; Nhiều nơi công tác cai nghiện tại gia đình, 
cộng đồng được thực hiện như một thủ tục, điều kiện để đưa người đi cai nghiện 
bắt buộc tại Trung tâm. Việc cung cấp các dịch vụ tư vấn điều trị nghiện và dự 
phòng tái nghiện còn hạn chế. Thiếu phương pháp và cách tiếp cận tạo sự tham 
gia của người nghiện trong các hoạt động phục hồi. Chưa có các hướng dẫn cụ thể 
về kỹ năng dự phòng tái nghiện hay sinh hoạt nhóm tự lực sau cai. Tại cộng đồng, 
công tác quản lý, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện chủ yếu là giao 
cho gia đình và các đoàn thể quản lý, giáo dục, chưa có sự vào cuộc của chính 
quyền. Do sự kỳ thị của cộng đồng đối với người nghiện, hầu hết người nghiện và 

gia đình người nghiện chưa được tiếp cận với nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách 

xã hội và các nguồn vay ưu đãi khác để tạo công ăn việc làm. Kinh phí hỗ trợ cho 
người nghiện khi tái hòa nhập cộng đồng tìm việc làm chưa đáp ứng được nhu cầu 
tìm việc hiện nay. Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ và quản lý sau cai nghiện 

tại cộng đồng còn thiếu và yếu về chuyên môn, hầu như chưa được tập huấn các 
kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt 
là những kỹ năng tư vấn dự phòng tái nghiện, kỹ năng kết nối chuyển gửi người 
sau cai tới các dịch vụ y tế, xã hội… 

3. Một số đề xuất đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công ngành lao động, 
thương binh và xã hội: 

Ở các quốc gia phát triển, hệ thống dịch vụ xã hội được phát triển theo ba 
hướng: Một, đó là những dịch vụ xã hội cơ bản dành cho những đối tượng yếu 
thế, nó bao gồm các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ giải quyết việc 
làm; Hai: đó là những dịch vụ xã hội dành cho các đối tượng yếu thế nhưng muốn 
hoàn thiện mình và có khả năng tự chi trả, hoặc được chi trả bởi bên thứ ba, ví dụ 
như các dịch vụ về chữa răng, chăm sóc điều trị tại nơi ở, dịch vụ phục hồi chức 
năng cho người bệnh ở các bệnh viện...; Ba, đó là những dịch vụ xã hội dành cho 

mọi đối tượng trong xã hội có khả năng chi trả, ví dụ như các dịch vụ tự nguyện 
về điều trị tại nhà, dịch vụ chăm sóc người già tạo các gia đình, các cơ sở phục 
hồi chức năng người cai nghiện… .. 

Trong quá trình này, nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc hình thành và 

tạo khuôn khổ pháp lý cho việc cung cấp các hệ thống dịch vụ xã hội cho những 
đối tượng yếu thế thông qua hệ thống luật lệ và chính sách, từ đó tạo điều kiện 



 

cho những đối tượng yếu thế này có điều kiện tiếp cận tốt nhất cuộc sống cộng 
đồng. Vì thế, với vai trò chủ đạo trong việc hình thành và cung cấp dịch vụ xã hội, 
Nhà nước chủ động trao quyền cho những cá nhân tổ chức có khả năng đảm nhận 
và chia sẻ việc cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng yếu thế thông qua các 
hợp đồng chuyển nhượng. 

Ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay, khi công cuộc cải cách kinh tế, cải 
cách hành chính nhà nước đang được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thì việc đổi 
mới cơ chế cung cấp dịch vụ công nói chung và ngành Lao động, Thương binh và 

Xã hội nói riêng cần được đặt ra như một đòi hỏi khách quan, cấp bách của cuộc 
sống và cần phải đi theo xu hướng chung của thế giới hiện đại về đổi mới tổ chức 
quản lý và cung cấp dịch vụ công. Trong thời gian tới, việc đổi mới cơ chế cung 
cấp dịch vụ công ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cần tập trung một số 
nội dung sau: 

a) Hoàn thiện thể chế chính sách, tạo lập cơ sở pháp lý cho quản lý và cung 

cấp dịch vụ công lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cơ sở pháp lý sẽ 
đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy cho hệ thống cung cấp dịch vụ công cho toàn xã 
hội phát triển, dù là nhà nước hay tư nhân cung cấp dịch vụ công. Các khuôn khổ 
pháp lý cần tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ công được 
phát huy tính sáng tạo, cạnh tranh công bằng. Nhà nước cần tham gia vào việc xây 
dựng chiến lược, quy hoạch, định hướng phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ 
công theo nhóm dịch vụ, đồng thời tổ chức chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các 
quy hoạch, chiến lược này. 

b) Phân quyền trong quản lý và cung cấp dịch vụ công: Nhằm phát huy tối 
đa năng lực của các cơ quan lý nhà nước cấp địa phương, Chính phủ cần có sự 
phân quyền cho cấp địa phương trong quản lý và cung cấp dịch vụ công. Đây sẽ 
là một hướng cải cách mới trong cung cấp dịch vụ công, nhằm giảm bớt áp lực 
của bộ máy nhà nước trên cấp trung ương. Và trên thực tế, có nhiều dịch vụ công 

trong lĩnh vực xã hội mà các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương là những 
người hiểu rõ hơn cả về những thuận lợi, khó khăn, thách thức cũng như nhu cầu 
của người dân, do đó họ sẽ có những sáng kiến mới trong việc thay đổi cách tiếp 
cận dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả của dịch vụ. Cần phân định rõ những dịch 
vụ công do cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện, hoặc cho phép tư nhân tham gia; 
cơ cấu lại chi tiêu ngân sách theo hướng tập trung đầu tư thích đáng cho việc cung 

ứng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu nhất; đáp ứng các mục tiêu ưu tiên, các chương 
trình quốc gia, phục vụ người dân các vùng khó khăn, hỗ trợ người nghèo, đối 
tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội… 



 

c) Đa dạng hóa các phương pháp quản lý dịch vụ công: Thay đổi phương 
pháp quản lý dịch vụ công theo hướng đa dạng hóa là một lựa chọn tốt cho việc 
cải cách phương thức cung cấp dịch vụ công. Nhà nước cần đa dạng hóa phương 
thức quản lý đối với cung cấp dịch vụ công của các đơn vị thuộc nhà nước bằng 
một số cách như: đổi mới phương thức phân bổ ngân sách chuyển từ cấp phát kinh 

phí đầu vào sang hỗ trợ kinh phí đầu ra dựa vào số lượng và chất lượng dịch vụ; 
thực hiện việc giao kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, đặt hàng và thanh toán theo đơn 
đặt hàng đối với các đơn vị cung ứng. Đặc biệt, điều quan trọng là cần bảo đảm 
công khai, minh bạch, tăng cường vai trò giám sát của người dân trong hoạt động 
cung cấp dịch vụ công, đây là một trong những điều kiện quyết định để nâng cao 
chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của các mô hình cung cấp dịch vụ công. 

d) Xây dựng bảng giá dịch vụ công: Mặc dù có những loại dịch vụ công 
được chuyển giao quyền cung cấp hoàn toàn cho khu vực tư nhân, nhưng để tránh 

việc lạm dụng quyền hạn trong quy định phí dịch vụ, nhà nước cần quản lý việc 
xây dựng phí dịch vụ sao cho hợp lý và tiếp cận được với mọi đối tượng xã hội. 
Nhà nước cần nghiên cứu để ban hành cơ chế, chính sách quy định tiêu chuẩn, 
định mức chất lượng dịch vụ, đi kèm theo giá cả dịch vụ một cách công khai trên 
mọi phương tiện đại chúng. Đồng thời phải phát huy tốt được vai trò thanh tra, 
giám sát việc thu phí dịch vụ của các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm thu phí. 
Một số loại dịch vụ công miễn phí và những trợ giúp xã hội cho các đối tượng 
chính sách hoặc đối tượng thụ hưởng có điều kiện, nhà nước cần xây dựng được 
bộ công cụ nhằm xác định đúng và đủ các đối tượng thụ hưởng, nhằm đảm bảo 
sự công bằng trong xã hội và đảm bảo sự hỗ trợ của nhà nước đến được đúng các 
đối tượng nhất. 

đ) Xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước 
nhằm thúc đẩy hợp tác công –tư trong quản lý và cung cấp dịch vụ công. Sự tham 

gia của nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công cũng 
rất quan trọng vì chính họ sẽ là người đóng góp cho việc cung cấp dịch vụ được 
hoàn thiện hơn. Hiện nay có hai hình thức phổ biến cho sự hợp tác công - tư mà 

Việt Nam có thể áp dụng theo. Hình thức đầu tiên là nhà nước và nhân dân cùng 
làm. Theo đó, nhà nước sẽ liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế khác 
trong xã hội để cung cấp dịch vụ công. Nhờ vậy mà nhà nước vừa trực tiếp tham 
gia vào quá trình cung cấp dịch vụ công, vừa hạn chế được sự phình to của bộ 
máy do nhu cầu về dịch vụ công ngày càng cao. Hình thức thứ hai là nhà nước sẽ 
tạo hành lang pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ dưới nhiều hình thức khác nhau, 

công dân và các tổ chức khác có thể lựa chọn tham gia cung cấp dịch vụ. Từ đó, 
nhà nước sẽ giữ vai trò là nhà quản lý ở tầm vĩ mô, tạo ra một hành lang pháp lý 



 

thuận lợi nhằm có được sự cạnh tranh bình đẳng trong việc cung cấp dịch vụ công 

cho các đơn vị cá nhân ngoài nhà nước. Cách thứ nhất dường như phù hợp hơn 
trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam khi các thành phần kinh tế nhà nước vẫn 
đóng vai chủ chốt, còn khu vực tư nhân chỉ có thể cạnh tranh được trong một vài 
loại dịch vụ công như dịch vụ vận tải, môi trường. Nhằm thu hút được sự tham 
gia của khu vực ngoài nhà nước và tăng cường xã hội hóa các nguồn lực trong 
cung cấp dịch vụ công, nhà nước nên có những chính sách, cơ chế ưu đãi cho 
những đơn vị này khi tham gia cung ứng dịch vụ công bằng cách xây dựng hành 
lang pháp lý công bằng, đảm bảo công khai minh bạch, hỗ trợ một phần trong 

những bước khởi đầu về tài chính hoặc kỹ thuật. Việc xác định mô hình và phương 
thức cung cấp dịch vụ công phù hợp là một trong những yếu tố quyết định sự 
thành công của dịch vụ công. Nhà nước nên khuyến khích sự cạnh tranh thị trường 
giữa các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ với 
chi phí thấp nhất. Nhờ vậy nhà nước có thể phát huy các nguồn lực xã hội và ưu 
thế của các đơn vị ngoài nhà nước cho việc cung cấp dịch vụ công nhưng không 
làm giảm đi vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc quản lý lĩnh vực này. 

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công: Phát triển 
hệ thống cung cấp dịch vụ công điện tử theo hướng hình thành một cổng thông 
tin điện tử tích hợp dùng chung cho tất cả các dịch vụ công thuộc lĩnh vực lao 
động, người có công và xã hội. Thiết lập các giao diện ứng dụng quản lý và cung 
cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực lao đông, người có công và xã hội một cách đơn 
giản, dễ hiểu và phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi cá nhân, tổ chức. Hiện đại hóa 
cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ (cơ sở dữ liệu 
tập trung, kết nối dữ liệu, dịch vụ trực tuyến, thẻ thông minh...); từng bước thực 
hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3 và mức độ 4. Hoàn thiện 
hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực lao động, người có công 
và xã hội. Xây dựng bộ mã số an sinh xã hội bảo đảm kết nối với mã số định danh 

nhằm quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội và hình thành trung tâm 
tích hợp dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội. 
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Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh 

 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định 

ba đột phá chiến lược, trong đó có nội dung “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 vào Văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hiểu rộng nhất, khái niệm “quản trị quốc gia” đề cập đến các hoạt động đối 
nội và đối ngoại của một đơn vị hết sức căn bản là “quốc gia” hay “đất nước”. 
Quản trị quốc gia hàm ý các hệ thống kinh tế - chính trị t rong những không gian 
lãnh thổ có chủ quyền, và quyền lựcđược phân bố cho các chủ thể cả trong và 
ngoài nhà nước. Nói cách khác, hoạt động quản trị quốc gia là việc thực thi quyền 
lực chính trị, kinh tế, và hành chính để giải quyết các vấn đề ở mọi cấp độ. Đó là 
tất cả các hoạt động nhằm “chèo lái” con thuyền đất nước với mục tiêu chung. Cụ 
thể hơn, hệ thống quản trị quốc gia bao gồm các cơ chế, quá trình, và thể chế qua 
đó công dân và các nhóm xã hội khớp nối các lợi ích đa dạng, thực thi ác quyền 
pháp lý của họ, hoàn toàn bổn phận của họ và điều hòa sự khác biết cả về quan 
điểm và lợi ích giữa họ. 

Từ khái niệm trên, đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả 
là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam hiện nay, trong điều kiện đất nước đã hội nhập quốc tế sâu rộng và 
đang trong tiến trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Để quản trị hiện đại, hiệu quả, tất yếu bộ máy hành chính nhà nước phải hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả và ngược lại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành 
chính nhà nước là một nhiệm vụ của quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Việc bộ máy hành chính nhà nước hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện thông qua chức năng của mình. 

Ở nước ta, bộ máy hành chính nhà nước được chia thành bộ máy hành chính 

nhà nước ở Trung ương gồm Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và bộ máy 
hành chính nhà nước ở địa phương gồm UBND các cấp, cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện có chức năng cụ thể như sau: 

Theo Điều 94 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật tổ chức Chính phủ năm 
2015, chức năng của Chính phủ là thực hiện quyền hành pháp. Với chức năng 
thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ thực hiện việc hoạch định và điều hành 
chính sách quốc gia, tổ chức thực hiện Hiến pháp và pháp luật để duy trì và bảo 



 

vệ trật tự công cộng, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân thường được thực thi qua các hoạt động chủ yếu sau: (i) hoạch định và điều 
hành chính sách quốc gia; (ii) dự thảo và trình Quốc hội các dự án luật; (iii) ban 
hành các kế hoạch, chính sách cụ thể và văn bản dưới luật để các cơ quan hành 
chính nhà nước thực thi các chủ trương, chính sách và luật đã được Quốc hội 
thông qua; (iv) quản lý, điều hành vĩ mô, hướng dẫn, điều hành và giám sát thực 
hiện kế hoạch, chính sách, chủ trương; (v) thiết lập trật tự công (trật tự hành chính) 

trên cơ sở các quy định của luật; (vi) phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm theo thẩm 
quyền hoặc/và yêu cầu tòa án xét xử theo trình tự thủ tục tư pháp. 

Khoản 1 Điều 39 Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015 xác định chức 
năng của Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một 
hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi 

toàn quốc. 
Khoản 1 Điều 8 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 xác định: 

“Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành 
của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách 

nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành 

chính nhà nước cấp trên”. Với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, UBND là cơ quan thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, 
chấp hành Nghị quyết của HĐND cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan 
nhà nước cấp trên. 

Khoản 1 Điều 9 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 xác định: 
“Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, 
là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo 
sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên”. 

Trong thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan trong bộ máy hành chính 
nhà nước đã thực hiện chức năng quản lý thông qua hệ thống hành chính và cơ 
chế thị trường nhằm đạt được hiệu lực, hiệu quả trong thực thi chính sách của 
mình. Đó là tư duy quản lý truyền thống. Theo đó, quản trị hiện đại hướng đến 
thỏa mãn các mong đợi của số đông người dân trong quá trình lãnh đạo, quản lý, 

điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, chứ không chỉ nhằm đạt được 
hiệu lực hay hiệu quả trong thực thi chính sách của chính quyền. Bởi vậy, quản 
trị hiện đại cho thấy sự đa chủ thể và đề cao sự hợp tác giữa các chủ thể, cả công 
và tư, cả trong nước và quốc tế, giải quyết các vấn đề mang tính tập thể. 

Trong nền quản trị hiện đại, do sự đa dạng về lợi ích nào cũng phải được 
tôn trọng nên các chủ thể phải hợp tác và đồng thuận với nhau trong việc ra quyết 
định tập thể. Nói cách khác, tiến trình xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại đối 
với thách thức đổi mới hệ thống thể chế để có thể thu hút các chủ thể ngoài nhà 



 

nước cùng tham gia vào quản trị quốc gia. Để huy động và duy trì được sự tham 
gia của các chủ thể đa dạng, việc điều chỉnh thiết kế thể chế đang dung nạp các 
chủ thể khác nhau và bảo đảm những cam kết đa chủ thể có thể thực thi sẽ là thách 

thức lãnh đạo hàng đầu. 
Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, 

hiệu quả, vấn đề đặt ra là có cần thiết chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ 
máy hành chính nhà nước ở địa phương và thực hiện chuyển đổi như thế nào? 

Về đánh giá sự cần thiết chuyển đổi của Chính phủ và bộ máy hành chính 
nhà nước ở địa phương, phải thấy rằng cần có sự chuyển đổi chức năng của Chính 

phủ và bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương, để đáp ứng yêu cầu nhằm 
chuyển đổi tư duy từ quản lý sang quản trị quốc gia bởi lẽ: 

Thứ nhất, trong xã hội hiện địa, những giới hạn về khả năng và nguồn lực 
của nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng khiến cho sự hợp 
tác với các chủ thể ngoài xã hội là xu hướng tất yếu. Tiến trình đổi mới đất nước 
ta gần đây cũng cho thấy sự tham gia ngày càng tích cực của các doanh nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, và cá nhân công dân, sát cánh cùng chính quyền 
để giải quyết các vấn đề chung ở mọi cấp độ, từ địa phương tới khu vực hay quốc 
gia. Thực tế này cũng phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng về đổi mới hệ 
thống chính trị - hành chính theo hướng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. Do đó, Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương không 

thể quản lý thông qua hệ thống hành chính và cơ chế thị trường mà cần có sự tham 

gia tích cực của người dân, các chủ thể khác trong xã hội quá trình quản lý, điều 
hành xây dựng đất nước. 

Thứ hai, việc rà soát chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành 

chính nhà nước cũng là cơ hội để đánh giá lại quá trình thực hiện chức năng của 
Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước xem có đáp ứng được yêu cầu đổi mới 
quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Từ đó, có những đề xuất giải pháp 

thực hiện cho phù hợp. 
Về cách thức chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính 

nhà nước ở địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng 
hiện đại, hiệu quả: 

Như đã trình bày ở trên, mỗi cơ quan trong bộ máy hành chính có chức 
năng cụ thể: Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, Bộ và cơ quang ngang Bộ 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn 
quốc. UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước ở địa 
phương, cơ quan chuyên môn thuộc UBND được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương. Như vậy, 
theo quy định của pháp luật, không thể chuyển đổi chức năng của Chính phủ và 



 

bộ máy hành chính nhà nước thông qua các hoạt động của quá trình thực hiện 
chức năng. Cụ thể: 

Đối với Chính phủ, trong quá trình hoạch định và điều hành chính sách 
quốc gia, Chính phủ phải hướng đến Chính phủ kiến tạo mang tính định hướng 
cho hoạt động hoạch định chính sách, tạo ra những chính sách phù hợp với thực 
tiễn và luôn linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình điều hành. Chính sách này phải 
hợp với lòng dân, huy động được mọi tầng lớp tham gia thực hiện và đạt được 
mong đợi của người dân. 

Về ban hành các kế hoạch, chính sách cụ thể và văn bản dưới luật để các 
cơ quan hành chính nhà nước thực thi các chủ trương, chính sách và luật đã được 
Quốc hội thông qua, Chính phủ cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có 

tính ổn định, đồng bộ, có hiệu lực thi hành lâu dài, phù hợp với thực tiễn, tránh 
tính trạng chồng chéo, thường xuyên sửa đổi như hiện nay. Điều này giúp cho 
việc thực thi chính sách đạt được hiệu quả cao, giảm được chi phí của quá trình 
sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật. 

Ngoài ra, Chính phủ đẩy mạnh phân cấp cho Bộ, ngành, chính quyền địa 
phương thực hiện một số nhiệm vụ của mình trên một số lĩnh vực để Chính phủ 
tập trung vào công việc hoạch định, điều hành vĩ mô, chuyển giao những công 
việc mà cơ quan hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho 

xã hội, các tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ đảm nhận để huy động sức mạnh 
của các chủ thể khác tham gia vào quá trình ban hành hoặc tham mưu Chính phủ 
ban hành các văn bản pháp luật, các Bộ và cơ quan ngang Bộ hạn chế đến mức 
thấp nhất quy định các giấy tờ, điều kiện không cần thiết liên quan đến thủ tục 
hành chính, xóa bỏ cơ chế “xin – cho” trong các văn bản quy phạm pháp luật. 

Đối với UBND các cấp, chủ động rà soát và đề xuất với cấp trên phân cấp 
cho mình thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp với đặc điểm, tình 
hình của địa phương, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong 
quá trình ban hành và thực thi chính sách ở địa phương, phải huy động sự tham 
gia của người dân, các chủ thể trong xã hội, đánh giá tác động của chính sách đó 
đến người dân như thế nào để có các giải pháp phù hợp khi chính sách được ban 
hành và luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết hướng đến sự mong đợi, hài 
lòng của người dân. UBND các cấp thực hiện chính sách điện tử, chính quyền số 
để quản lý địa phương một cách có hiệu quả nhất trên các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

Trên đây là một số ý kiến về chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ 
máy hành chính nhà nước ở địa phương đáp ứng ứng yêu cầu đổi mới quản trị 
quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả, xin gửi đến Hội thảo./. 



 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, 
NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP 

TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 
Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng 

 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình bày 

tại Đại hội Đảng khóa XIII đã đề ra chủ trương “Đổi mới quản trị quốc gia theo 

hướng hiện đại, hiệu quả” tại phần “Những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến 
lược của nhiệm kỳ Đại Hội XIII”. Trước yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo 
hướng hiện đại, hiệu quả; chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành 
chính nhà nước là một trong những đòi hỏi khách quan và mang tính thực tiễn. 
Việc chuyển đổi chức năng là một trong những yếu tố tất yếu nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, cần được xem xét, nghiên cứu, nhanh 
chóng triển khai thực hiện, đảm bảo vừa đón kịp xu hướng vận động của toàn thế 
giới, vừa dung hòa được với những đặc thù truyền thống và hiện tại của Việt Nam. 

Đối với cấp chính quyền địa phương, thực tiễn cho thấy, tổ chức và hoạt động của 
chính quyền địa phương đã từng bước được cải cách nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều 
hạn chế, bất cập. Một trong những hạn chế, bất cập có liên quan đến việc phân 
định chức năng, nhiệm vụ của từng cấp chính quyền địa phương chưa rõ ràng, cụ 
thể; phân quyền, phân cấp quản lý giữa trung ương - địa phương và giữa các cấp 
chính quyền địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc. Do vậy, tiếp tục đổi mới mô 

hình và hoạt động của cấp chính quyền địa phương gắn với hoàn thiện chức năng, 
nhiệm vụ của chính quyền địa phương các cấp là một trong những nhiệm vụ cấp 
bách và đang được đẩy mạnh triển khai song hành tại thành phố Hải Phòng. 

Thành phố Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp Quốc gia, có vị trí quan 

trọng về kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước; có 
đường địa giới hành chính phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp với 
tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp với tỉnh Thái Bình, phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ 
với đường bờ biển dài 125km; có diện tích tự nhiên 1.562km2, tổng dân số thành 

phố năm 2020 là 2.099.357 người; với 15 quận, huyện và 217 xã, phường, thị trấn 
trực thuộc. Tổ chức chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 
2021-2026 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương, gồm Hội đồng nhân dân các cấp và Ủy ban nhân dân các cấp tương 
đương, cụ thể: 

1. Về Hội đồng nhân dân các cấp 

Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 có 67 đại biểu (giảm 02 

đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021). Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 



 

hiện có: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách (giảm 01 người so với 
nhiệm kỳ 2016-2021), 04 Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân (Ban Đô thị, 
Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội); Hội đồng nhân 
dân quận, huyện trên địa bàn thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 có tổng số 496 đại 
biểu (giảm 28 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021). Thường trực Hội đồng nhân 
dân quận, huyện hiện có: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách/1 
quận, huyện (giảm 01 người so với nhiệm kỳ 2016-2021). Hội đồng nhân dân 
quận, huyện thành lập 02 Ban: Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách; Hội 
đồng nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 

có tổng số 5.187 đại biểu (giảm 497 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021). Thường 
trực Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn hiện có: Chủ tịch (hoạt động kiêm 
nhiệm), 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân/1 xã, phường, thị trấn; Hội đồng nhân 

dân xã, phường, thị trấn thành lập 02 Ban: Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội 
(tương tự như nhiệm kỳ 2016-2021). 

2. Về Ủy ban nhân dân các cấp 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hiện có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 

03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (còn thiếu 01 Phó Chủ tịch so với quy định); 20 

Ủy viên Ủy ban nhân dân là người đứng đầu 18 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố và Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

quân sự thành phố. Các sở, ban, ngành và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố là: 20 đơn vị. Số lượng phòng, chi cục và tương đương thuộc 20 sở, 
ban, ngành và tương đương hiện tại là 167; giảm 19 phòng, chi cục và tương 
đương (=10,2%) so với thời điểm 31/12/2015 (186 phòng, chi cục và tương 
đương). Số lượng phòng và tương đương thuộc chi cục và tương đương thuộc các 

sở, ngành là 89 đơn vị, giảm 26 đơn vị (tương ứng giảm 22,6%) so với thời điểm 
31/12/2015 (115 đơn vị). Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 
gồm có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy 
viên Ủy ban nhân dân là người đứng đầu các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân quận, huyện và Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an). 

Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được bố trí căn cứ kết quả 
phân loại đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương năm 2015 và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP (loại 1: không quá 03 Phó 
Chủ tịch, loại 2, 3: không quá 02 Phó Chủ tịch), theo đó thành phố Hải Phòng chỉ 
có 02 huyện được bố trí tối đa 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (huyện Thủy 
Nguyên và Vĩnh Bảo, 13 quận huyện còn lại chỉ được bố trí không quá 02 Phó 

Chủ tịch). Như vậy, toàn thành phố được bố trí tối đa 15 Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân và 32 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân các quận, 



 

huyện hiện có 167 phòng chuyên môn, giảm 6 phòng so với thời điểm triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ 
Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó thành phố đã tiến hành 
thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện: Hợp nhất Văn phòng quận, 
huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện thí 

điểm tại 03 đơn vị: quận Hồng Bàng, huyện An Dương, An Lão; Hợp nhất Ban 
Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ thí điểm tại 02 đơn vị: huyện Kiến Thụy và 
quận Kiến An; Hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra cấp ủy với cơ quan Thanh tra 
thí điểm tại huyện Kiến Thụy. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai 
thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, dự 
kiến sau khi thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn sẽ giảm: 2 ban, chi cục và 9 phòng 
chuyên môn thuộc sở, ngành; giảm 18 phòng chuyên môn thuộc ban, chi cục và 
giảm 2 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Cơ cấu tổ chức 
của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, gồm có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ 
trách công an. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được bố trí căn cứ 
kết quả phân loại đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền 
địa phương năm 2015, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP và Nghị định số 
69/2020/NĐ-CP (loại I và loại 2 có không quá hai Phó Chủ tịch; loại III có một 
Phó Chủ tịch). Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các Quyết định công nhận 
phân loại ĐVHC cấp xã, gồm: 54 loại I, 141 loại II, 22 loại III, theo đó, toàn thành 

phố được bố trí tối đa 217 Chủ tịch Ủy ban nhân dân và 412 Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã (tăng 141 người so với nhiệm kỳ 2016-2021). Tính đến thời điểm 
hiện nay, thành phố Hải Phòng có 906 đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các 

Ban Quản lý dự án), giảm 102 đơn vị (tương ứng tỷ lệ 10,12%) so với thời điểm 
31/12/2015 (1.008 đơn vị), vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết 
số 08/NQ-CP và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra; 
trong đó: Đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố: 12 đơn vị; ĐVSNCL thuộc các sở, ngành: 157 đơn vị; ĐVSNCL thuộc chi 
cục và tương đương: 2 đơn vị; ĐVSNCL thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố: 12 đơn vị; ĐVSNCL thuộc quận, huyện: 734 đơn vị. 

3. Đánh giá chung 

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại thành 

phố Hải Phòng trong thời gian qua từng bước đã phân định rõ chức năng, quyền 
hạn của chính quyền địa phương các cấp, cơ bản đã khắc phục tình trạng chồng 



 

chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; cơ cấu bên trong 
đã có sự phân định rõ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập. Nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách 

nhiệm chính được phát huy mạnh mẽ. Việc sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp thành phố, cấp huyện phù hợp với quan điểm chỉ đạo của 
Trung ương. 

Bên cạnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thành phố Hải Phòng 

trong những năm qua đã từng bước chỉ đạo đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý 

nhà nước đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền các cấp. 
Ngay sau khi được bầu tại kì họp thứ nhất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
thành phố, quận, huyện, xã, phường thị trấn đều khẩn trương xây dựng và ban 
hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Ủy ban nhân dân; quy định rõ thẩm quyền chung của tập thể Ủy 
ban nhân dân; trách nhiệm tham mưu giúp việc của các cơ quan chuyên môn của 
Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân với 
cấp ủy cùng cấp; Hội đồng nhân dân cùng cấp…Trong hoạt động, mọi hoạt động 
của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân đều 
tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cơ quan 

cấp trên, sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và sự giám sát của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp. Giai đoạn 2016-2021, thành phố Hải Phòng đã thực hiện phân cấp, ủy 
quyền thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố cho các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa 
phương trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: lĩnh vực đầu tư - xây dựng - giao 

thông, quản lý nhà quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý đầu tư, 
quản lý ngân sách nhà nước và quản lý vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; quản 
lý đất đai, tài nguyên; quản lý công thương, quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch 
vụ công; quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức... Các tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp, dịch vụ công được trao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, 
nhân lực, tổ chức, cán bộ; các chủ trương, biện pháp cụ thể để khuyến khích phát 

triển và đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công ở các lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể dục thể 
thao…Việc tăng cường phân cấp đã tạo sự chủ động, sáng tạo trong giải quyết 
công việc, giảm thời gian hội họp, xin ý kiến cấp trên, hạn chế cơ chế xin - cho; 

góp phần khai thác, sử dụng tốt các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ tốt hơn 
nhu cầu của tổ chức và lợi ích của nhân dân; nâng cao trách nhiệm của cấp được 
ủy quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực 



 

hiện chức trách nhiệm vụ. Quy trình giải quyết công việc được rút ngắn, giảm số 
lượng văn bản, chuyển dần những việc mang tính sự vụ, dịch vụ hành chính công 

đang do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện sang cho tổ chức hành chính, đơn 
vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa bộ máy. Bên cạnh những ưu 
điểm đã đạt được, việc phân cấp, phân quyền tại thành phố Hải Phòng vẫn còn tổn 
tại một số điểm hạn chế như: việc phân cấp nhiệm vụ cho cấp dưới nhưng chưa 
bảo đảm tương ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện; còn thiếu sự ăn khớp, 
đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh vực có liên quan, chưa tạo điều kiện thực tế cho 

địa phương chủ động cân đối các nguồn lực và các nhu cầu cụ thể của mình. Trong 

đó, khó khăn nhất trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp chính quyền là 

sự thiếu thốn về nguồn nhân lực (do bị giới hạn về định mức biên chế và trình độ 

chuyên môn), hạn chế về nguồn kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ đề ra trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó một số nội dung phân cấp 
đã được pháp luật quy định nhưng chậm được triển khai thực hiện hoặc thực hiện 
không triệt để. Mặt khác, các quy định phân cấp hiện hành chưa phù hợp với thực 
tiễn của mỗi khu vực, chưa có sự phân biệt về những điều kiện, đặc điểm về sự 
khác nhau giữa quản lý ở đô thị và nông thôn. 

Hướng tới hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Chính quyền địa phương 
các cấp, song song thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; phân cấp, phân quyền quản 
lý, thành phố Hải Phòng đang tiến hành thực hiện xây dựng mô hình chính quyền 
đô thị một cấp và hai cấp hành chính tương tự như mô hình đang áp dụng tại thành 

phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thực tế tại Hải Phòng, bộ máy chính quyền các 
cấp ở nông thôn và đô thị bước đầu đã được đổi mới trên cơ sở phân biệt rõ ràng 
hơn chức năng, nhiệm vụ của chính quyền nông thôn và đô thị: sự khác nhau về 
tên gọi, cách tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền nông thôn và đô 
thị về cơ bản đã thể hiện sự phân định. Tuy nhiên, từ yêu cầu quản lý và phát triển 
đô thị, tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố hiện nay không phản ánh 

tính chất và đáp ứng yêu cầu phát triển của một cộng đồng đô thị, không đảm bảo 
chức năng hoàn chỉnh của một cấp chính quyền đô thị. Đô thị nói chung có những 
yếu tố đặc thù so với nông thôn như hạ tầng kĩ thuật công cộng, hạ tầng xã hội 
phúc lợi công cộng và các vấn đề xã hội đặt ra đòi hỏi chính quyền đô thị phải 
quản lý thống nhất, đồng bộ và liên thông quá trình phát triển kinh tế - xã hội và 
đời sống dân cư trên địa bàn đô thị, do vậy tổ chức bộ máy, cơ chế, phương thức 
quản lý, thẩm quyền, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của 
chính quyền đô thị phải có những đặc thù nhất định so với chính quyền ở nông 
thôn. Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính 
trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 



 

năm 2045, Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ, Chương 
trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực 
hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành 
phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định về tổ chức chính quyền đô thị (Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức 
Chính phủ năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật số 
47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương) và các căn cứ thực tiễn từ 03/5 thành phố 
trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; Sở Nội vụ Hải Phòng đã 
tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân 
dân thành phố xin ý kiến Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương Xây dựng Đề 
án tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Cụ thể mô hình: cấp thành 

phố có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; các quận, phường (bao gồm cả 
phường thuộc thành phố trực thuộc thành phố) không tổ chức Hội đồng nhân dân 

ở quận, phường mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là Ủy ban nhân dân quận, 
phường; các huyện, xã, thị trấn; thành phố thuộc thành phố vẫn giữ mô hình chính 

quyền gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Kế thừa những kinh nghiệm 
của việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường trong 
giai đoạn 2009 - 2015, cùng thực tiễn tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà 

Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng dự kiến 
hoàn thiện việc xây dựng Đề án chính quyền đô thị trong năm 2022, trình Thủ 
tướng Chính phủ vào quý III/2023; lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của 
Quốc hội hoàn thành trong quý III/2024; soạn thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết 
của Quốc hội và trình Quốc hội thông qua hoàn thành trong quý I/2025. Khi 
chuyển đổi, mô hình mới được đánh giá là phù hợp với đặc điểm, tính chất của 
thành phố đô thị loại I, thành phố Hải Phòng sẽ phát huy được hết tiềm năng, lợi 
thế, hướng đến bộ máy chính quyền đô thị tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, 
phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính minh bạch trong quản lý. 

Trên cơ sở tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, thành phố Hải Phòng 
sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp thành phố và cấp quận, 
phường theo phương châm: việc nào cấp nào thực hiện có hiệu quả hơn thì giao 
cho cấp đó; 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. Những nhiệm vụ đã 
được phân quyền, chính quyền được phân cấp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
các quyết định của mình; chính quyền cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát 



 

nhưng không can thiệp, làm thay cấp dưới. Các nhiệm vụ được phân quyền, phân 

cấp phải trên cơ sở “bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, 

chiến lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực; bảo đảm tính thống nhất, 
thông suốt của nền hành chính quốc gia”. Thay đổi thực hiện mô hình chính quyền 
đô thị, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương nói chung, chính quyền 

địa bàn đô thị và chính quyền địa bàn nông thôn nói riêng sẽ có nhiều khác biệt, 
được xây dựng lại và hoàn thiện hơn, từ thay đổi đó, thành phố sẽ có những cơ 
chế phù hợp với chính quyền địa bàn đô thị và nông thôn, tạo điều kiện phát triển 
thuận lợi, phù hợp cho cả hai. 

Từ thực tiễn và quy luật phát triển chung, thành phố Hải Phòng trong thời 
gian tới cần đẩy mạnh một số giải pháp sau đây nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm 
vụ của chính quyền địa phương các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc 
gia theo hướng hiện đại, hiệu quả: 

Thứ nhất, xây dựng mô hình chính quyền phù hợp: tiếp tục thực hiện theo 
hướng giảm cấp trung gian trong hệ thống chính quyền đô thị để bảo đảm mô hình 

chính quyền đô thị thống nhất, liên thông, hoạt động hiệu quả hơn, hướng đến 
mục tiêu gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Với thành phố Hải Phòng, sau khi 
được Quốc hội thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố, 
đề nghị tăng cường phân quyền, phân cấp cho chính quyền đô thị, bảo đảm cho 
chính quyền đô thị quyền tự chủ trong các lĩnh vực từ ngân sách, tài chính, tổ chức 
bộ máy đến quản lý dân cư, bảo vệ môi trường… Bên cạnh đó, với mỗi loại đô thị 
cần có mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, đảm bảo yêu cầu phát triển của đô 
thị. Đối với các đô thị lớn hoặc khu vực lõi đã được phát triển hoàn thiện thì tổ 

chức bộ máy và sự trao quyền rộng rãi hơn để đô thị có khả năng tự quyết nhiều vấn 
đề phát triển và phức tạp như quy hoạch, hạ tầng và đất đai; các đô thị quy mô 

nhỏ, tổ chức bộ máy tinh gọn và được giao tự chủ các vấn đề thấp hơn. 
Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện, xu hướng cải cách theo hướng tinh gọn đầu mối các cơ quan trực thuộc 
của Ủy ban nhân dân, bám sát Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 
37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện, quận, thị xã , thành phố thuộc tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định 108/2020/NĐ-CP). Các nghị định này là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc 
kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ 



 

quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý đối với các 
ngành, lĩnh vực quản lý. Tập trung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số 
Sở, cơ quan ngang Sở, phòng và tương đương để khắc phục triệt để sự chồng chéo, 
giao thoa chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đồng thời phù hợp với các văn bản 
quy phạm pháp luật mới có liên quan và phù hợp với chức năng của các bộ, cơ 
quan ngang bộ ở Trung ương. Trên cơ sở đó, nghiên cứu quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 
huyện phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ; Chính 

phủ quy định khung các cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện, căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí quy định khung của Chính phủ, 
địa phương có thể lập (hoặc không lập) cơ quan, tổ chức đặc thù sau khi được sự 
đồng ý của cấp có thẩm quyền, nghiên cứu theo hướng tổ chức hợp lý các sở đa 
ngành, đa lĩnh vực. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với thanh tra, kiểm 
tra; quy định cụ thể việc thực hiện phân cấp, phân quyền để tránh phân cấp, ủy 
quyền tràn lan. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá 

nhân, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt và hiệu quả; phát huy vai 

trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp 
và từng cá nhân người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị. Trong đó 
đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của người đứng đầu 
cơ quan hành chính; đề cao trách nhiệm - trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp 

luật, trách nhiệm đạo đức của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức. 
Thứ tư, thành phố Hải Phòng tiến tới không tổ chức Hội đồng nhân dân 

quận, phường nhằm tổ chức hợp lý chính quyền địa phương ở quận, phường như 
một chỉnh thể thống nhất về quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội, kết cấu hạ tầng, 
đời sống dân cư…đảm bảo quản lý trực tiếp, thông suốt, hiệu quả. Tuy nhiên đối 
với cấp chính quyền duy trì song song Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đề 
nghị điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân các cấp nhằm bảo đảm thực quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân là thiết chế tiếp nhận quyền lực 
uỷ quyền từ cộng đồng dân cư địa phương để thực hiện quyền lực nhà nước tại 
địa phương. Hội đồng nhân dân lập ra Ủy ban nhân dân với các mối quan hệ về 
chấp hành, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân     Do 

vậy, cần đề cao vai trò của Hội đồng nhân dân và từ đó hoàn thiện thể chế tổ chức, 
hoạt động và bảo đảm các điều kiện để Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, quyết định các vấn 
đề quan trọng của địa phương; bầu ra và giám sát hoạt động của cơ quan hành 



 

chính. Để đạt được điều đó, cần đổi mới hoạt động lựa chọn, giới thiệu người ứng 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân, theo hướng chú trọng phẩm chất, năng lực đại 
biểu hơn là cơ cấu, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, giảm đại biểu giữ các 
chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Phải nhận thức rõ sự giám sát của Hội đồng nhân dân chính là sự giám sát 
của nhân dân đối với những thiết chế thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. 
Do đó, hoàn thiện cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân cần được hoàn thiện 
theo hai phương diện: Một là, công khai, minh bạch hóa hoạt động giám sát: Tất 
cả hệ thống quy trình, nội dung và kết quả giám sát đều phải được công khai, minh 

bạch để sử dụng sức mạnh của dư luận, sức mạnh của nhân dân nhằm đảm bảo 
hiệu quả thực chất của hoạt động này. Hai là, cần quy định cụ thể hơn nữa nhiệm 
vụ, quyền hạn và quy trình giám sát của Hội đồng nhân dân và các cơ quan của 
Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; đặc biệt, cần phải quy định rõ 
việc xử lý, thực hiện các kiến nghị của các chủ thể giám sát và trách nhiệm của 
các cá nhân, tổ chức và cơ quan chịu sự giám sát, sao cho lơ là không thực hiện 
giám sát hoặc chỉ thực hiện một cách hình thức thì các chủ thể giám sát cũng phải 
bị xử lý. Bên cạnh đó cần phải xây dựng một cơ chế lãnh đạo hợp lý đối với hoạt 
động của Hội đồng nhân dân, bảo đảm tính dân chủ. Đảng lãnh đạo bằng chủ 
trương, đường lối, chính sách nhưng các quyết nghị về các vấn đề của địa phương 
do luật định phải do Hội đồng nhân dân thực sự quyết định. 

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng 
tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng 
ngày càng cao. Đẩy mạnh việc chuyển giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối 
với các đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường, đẩy mạnh xã hội hóa dịch 
vụ sự nghiệp công, thu hút mạnh mẽ các loại hình kinh tế tham gia cung cấp dịch 
vụ công; rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang 

công ty cổ phần. Kiên quyết thực hiện việc chuyển giao các nhiệm vụ, công việc 
không thuộc chức năng của bộ máy hành chính cho các tổ chức xã hội, tổ chức 
phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân đảm nhiệm. 

Trên đây là nội dung tham luận về thực trạng và giải pháp hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ Chính quyền địa phương các cấp trong giai đoạn hiện nay từ thực 
tiễn thành phố Hải Phòng. Tại thành phố Hải Phòng, hoàn thiện chức năng, nhiệm 
vụ của chính quyền địa phương các cấp được xác định là một trong những yếu tố 
cốt lõi đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương các cấp thông suốt, 
hiệu lực, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ vô cùng cần thiết, đòi hỏi vừa đảm bảo tính 
ổn định song cần kịp thời điều chỉnh đáp ứng yêu cầu mới của xã hội, sự biến 



 

động của tình hình kinh tế và xu thế toàn cầu hóa. Trong quá trình thực hiện, thành 

phố Hải Phòng bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực song cũng rút ra 

được nhiều bài học kinh nghiệm. Thành phố Hải Phòng quyết tâm, nỗ lực phấn 
đầu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy chính 

quyền địa phương hiệu lực, hiệu quả, hướng đến mục tiêu phát huy tối đa tiềm 
năng và thế mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bến vững và đột phá của thành phố 
Hải Phòng trong thời gian tới./. 



 


