
Phụ lục 
HƢỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN  

PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Công văn số:…../VPCP-KSTT ngày…..tháng 9 năm 2021  

của Văn phòng Chính phủ) 
______________ 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU        

1. Mục tiêu 

- Phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý 

của các bộ, cơ quan ngang bộ theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021
1
.  

- Thẩm quyền giải quyết TTHC hiện tại được căn cứ vào văn bản quy 

phạm pháp luật quy định TTHC đó, không căn cứ vào văn bản phân cấp, ủy 

quyền của cơ quan phân cấp, ủy quyền
2
. 

2. Yêu cầu 

a) Việc phân cấp phải phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức 

chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về phân công, phân cấp.  

b) Bảo đảm phân cấp hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương 

và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau theo hướng: Tăng cường chức 

năng quản lý vĩ mô, tập trung vào xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách, pháp 

luật, giảm việc giải quyết sự vụ, TTHC của các cơ quan trung ương; cấp nào sát 

cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều 

tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực; vừa bảo đảm 

mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách 

nhiệm của chính quyền địa phương. 

c) Bảo đảm phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý, từ khâu tiếp nhận, giải 

quyết, trả kết quả giải quyết TTHC và hướng tới việc thực hiện TTHC không 

phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với việc thực hiện TTHC 

của cơ quan phân cấp với cơ quan được phân cấp. 

                                           
1
 Ví dụ: Bộ A có 1.000 TTHC thuộc phạm vi quản lý, thì phương án của Bộ A gửi Văn phòng 

Chính phủ phải đề xuất phân cấp thẩm quyền giải quyết ít nhất 200 TTHC.  
 

2
 Ví dụ: Bộ A có 100 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Bộ trưởng có quyết 

định ủy quyền 10 TTHC cho Vụ trưởng giải quyết; có 300 TTHC thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân 

(UBND) cấp tỉnh, trong đó có 100 TTHC được một số tỉnh phân cấp cho cấp Sở và UBND cấp huyện 

giải quyết…, thì các trường hợp phân cấp, ủy quyền này không tính vào thẩm quyền giải quyết TTHC 

hiện tại mà căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC. Trường hợp sau khi rà soát theo 

hướng dẫn này, Bộ A đề xuất phân cấp 10 TTHC (đang được Bộ trưởng ủy quyền cho Vụ trưởng) cho 

Vụ trưởng, đề xuất phân cấp 300 TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh cho cấp Sở và UBND cấp 

huyện, kèm theo kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền giải quyết 

TTHC, thì các đề xuất này được tính vào % phân cấp theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.  
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II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Đối tƣợng  

- Bộ, cơ quan ngang bộ; 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Phạm vi  

Các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 63/2010/NĐ-CP, cụ 

thể như sau: 

- Bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp đối 

với các TTHC thuộc phạm vi quản lý. 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đánh giá, đề xuất 

phương án phân cấp đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan và UBND các cấp (trừ các TTHC theo 

ngành dọc).  

III. CÁC PHƢƠNG ÁN PHÂN CẤP 

1. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ  

Căn cứ kết quả rà soát, có thể đề xuất giữ nguyên thẩm quyền giải quyết 

hiện hành, hoặc đề xuất một trong các phương án sau: 

- Điều chỉnh thẩm quyền giải quyết cho Thủ tướng Chính phủ. 

- Phân công cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

- Phân cấp cho UBND cấp tỉnh.  

2. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tƣớng Chính phủ 

Căn cứ kết quả rà soát, có thể đề xuất giữ nguyên thẩm quyền giải quyết 

hiện hành, hoặc đề xuất một trong các phương án sau: 

- Phân công cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

- Phân cấp cho UBND cấp tỉnh. 

 3. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ/cơ quan ngang 

bộ và các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 

 Căn cứ kết quả rà soát, có thể đề xuất giữ nguyên thẩm quyền giải quyết 

hiện hành, hoặc đề xuất một trong các phương án sau: 

- Phân cấp cho thủ trưởng các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ. 

- Phân cấp cho địa phương (UBND/chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc 

sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh...). 

 4. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

Căn cứ kết quả rà soát, có thể đề xuất giữ nguyên thẩm quyền giải quyết 

hiện hành, hoặc đề xuất một trong các phương án sau: 
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- Phân cấp cho Giám đốc sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh. 

- Phân cấp cho UBND/chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã. 

 5. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 

Căn cứ kết quả rà soát, có thể đề xuất giữ nguyên thẩm quyền giải quyết 

hiện hành, hoặc đề xuất một trong các phương án sau: 

- Phân cấp cho Trưởng phòng/đơn vị thuộc UBND cấp huyện. 

- Phân cấp cho UBND/chủ tịch UBND cấp xã. 

6. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan ngành dọc 

Căn cứ kết quả rà soát, có thể đề xuất giữ nguyên thẩm quyền giải quyết 

hiện hành, hoặc đề xuất một trong các phương án sau: 

- Phân cấp thẩm quyền của cơ quan ngành dọc cấp Trung ương cho cơ 

quan ngành dọc cấp dưới trực thuộc. 

- Phân cấp thẩm quyền của cơ quan ngành dọc cấp tỉnh cho cơ quan 

ngành dọc cấp dưới trực thuộc. 

- Phân cấp thẩm quyền của cơ quan ngành dọc cấp huyện cho cơ quan 

ngành dọc cấp xã. 

IV. TIÊU CHÍ VÀ BIỂU MẪU RÀ SOÁT 

1. Tiêu chí  

a) Sự cần thiết tiếp tục duy trì TTHC. 

b) Mức độ phức tạp trong thẩm định, xác minh, kiểm tra thông tin phục 

vụ giải quyết TTHC và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong giải quyết 

TTHC. 

c)  Quy mô, đối tượng, mức độ, phạm vi tác động của TTHC. 

d) Điều kiện bảo đảm thực hiện TTHC của cơ quan được phân cấp. 

2. Biểu mẫu rà soát (kèm theo Hướng dẫn) 

 V. CÁCH THỨC RÀ SOÁT 

 1. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Văn phòng UBND 

tỉnh chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức rà soát theo biểu mẫu rà soát tại Phụ lục 

I Hướng dẫn này, xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, gửi Văn phòng 

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ. 

 Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có thể tổ chức cho cấp huyện, cấp xã tham gia thực hiện rà soát và 

đề xuất phương án phân cấp, tuy nhiên chỉ nên lựa chọn tối đa 03 đơn vị cấp 

huyện và 05 đơn vị cấp xã với các đặc thù khác nhau thực hiện việc rà soát. 
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 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể lựa chọn thực hiện 

rà soát trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Hệ thống). 

Việc rà soát đối với cấp huyện và cấp xã thực hiện thủ công và kết quả rà soát 

được Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật vào các biểu mẫu điện tử 

trên Hệ thống. 

 2. Bộ, cơ quan ngang bộ 

 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ giao Văn phòng Bộ chủ trì 

hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức rà soát theo biểu mẫu rà soát tại Phụ lục I Hướng 

dẫn này, đồng thời nghiên cứu kết quả rà soát của địa phương, xây dựng Báo cáo 

tổng hợp kết quả rà soát, gửi Văn phòng Chính phủ. 

 Đối với các TTHC được thực hiện bởi các cơ quan ngành dọc, đề nghị các 

bộ, cơ quan ngang bộ huy động sự tham gia rà soát của hệ thống các cơ quan 

ngành dọc đóng tại địa phương. 

 Bộ, cơ quang ngang bộ có thể lựa chọn thực hiện rà soát trên Hệ thống 

thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Hệ thống) bằng các tài khoản báo 

cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. 

 VI. BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT PHƢƠNG 

ÁN PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT TTHC  

 1. Thời hạn gửi Báo cáo 

 - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo về Văn 

phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; thời hạn: chậm nhất là ngày 15 

tháng 11 năm 2021. 

 - Bộ, cơ quan ngang bộ gửi Báo cáo về Văn phòng Chính phủ; thời hạn: 

chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021. 

 2. Mẫu Báo cáo (kèm theo Hướng dẫn). 

 VII. MỘT SỐ LƢU Ý TRONG QUÁ TRÌNH RÀ SOÁT 

- Do tính chất đa dạng, phức tạp của các TTHC, các tiêu chí tại Hướng 

dẫn này chỉ mang tính nguyên tắc, không có mẫu chung cho tất cả các TTHC. 

- Trường hợp TTHC đáp ứng tất cả các tiêu chí trong biểu mẫu rà soát, đề 

nghị cơ quan chủ trì rà soát đề xuất phương án phân cấp. Trường hợp TTHC đáp 

ứng từ 02 tiêu chí rà soát trở lên, cơ quan chủ trì rà soát căn cứ từng trường hợp 

cụ thể để đề xuất phương án phân cấp phù hợp. 

- Về Kiến nghị thực thi, bên cạnh việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn 

bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền giải quyết TTHC, cần lưu ý các đề 

xuất khác là điều kiện bảo đảm phân cấp hiệu quả; bên cạnh đó đó cần nghiên 

cứu, rà soát các văn bản quy định các thủ tục nội bộ, quy trình giải quyết công 

việc trong nội bộ của từng cơ quan, để bảo đảm tính phù hợp, khả thi trong giải 

quyết TTHC của cơ quan được phân cấp sau khi phương án phân cấp được  

thực thi./. 
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BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN PHÂN CẤP  

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TTHC
3
 

1. Tên TTHC (Mã TTHC trên 

CSDLQG) 

  

2. Lĩnh vực   

3. Cơ quan ban hành TTHC  

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định  

5. Cơ quan thực hiện TTHC  

6. Văn bản quy định về TTHC   

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC ĐỂ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN PHÂN CẤP 

1. TTHC này có cần thiết duy trì 

không? 

a) Có □ 

b) Không □ 

(Nếu trả lời Không, nêu lý do, đề xuất bãi bỏ TTHC 

này và không cần trả lời tiếp) 

2. Có thể căn cứ số lượng và mối quan 

hệ giữa các cơ quan tham gia giải quyết 

TTHC để thực hiện phân cấp không? 

a) Cơ quan thực hiện TTHC không phải phối hợp với 

cơ quan khác trong quá trình thực hiện  □   

b) Có 02 cơ quan trở lên phối hợp giải quyết TTHC  

□   

Nếu trả lời b), nêu rõ mối quan hệ giữa các cơ quan 

tham gia giải quyết TTHC là gì: 

- Cùng cấp, khác ngành  □      

- Khác cấp, cùng ngành  □  

(Nếu các cơ quan trong cùng ngành, có thể đề xuất 

phân cấp cho cơ quan cấp dưới trực tiếp thực hiện 

TTHC)  

- Khác cấp, khác ngành  □ 

3. Sau khi cơ quan thực hiện trình kết 

quả giải quyết TTHC, cơ quan có thẩm 

quyền quyết định có cần xem xét, lấy 

thêm ý kiến của tổ chức, cá nhân khác 

không? 

a) Có       □  

(Nếu trả lời Có, nêu cụ thể
4
) 

b) Không □ 

(Nếu trả lời Không, có thể đề xuất phân cấp cho cơ 

quan trực tiếp thực hiện TTHC) 

4. Có thể phân loại theo quy mô của 

công việc cần giải quyết để thực hiện 

việc phân cấp thẩm quyền tương ứng 

không? 

a) Có            □  

(Nếu trả lời Có, nêu lý do và đề xuất phân cấp giải 

quyết TTHC theo quy mô, ví dụ như: Quy mô dự án 

đầu tư; quy mô sản xuất, khai thác, trọng tải phương 

                                           
3
 Các thông tin tại mục I được tích hợp tự động từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi điền chính xác tên 

hoặc mã TTHC tại điểm 1.  
4
 Ví dụ: Hội đồng thẩm định, thành viên UBND cấp tỉnh, huyện, Cấp uỷ đảng cùng cấp... 
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tiện…) 

b) Không     □ 

5. Có thể căn cứ phạm vi áp dụng của 

kết quả giải quyết TTHC để thực hiện 

việc phân cấp thẩm quyền tương ứng 

không?
5
 

a) Có   □  

(Nếu trả lời Có, căn cứ vào phạm vi cụ thể: (i) 01 xã, 

(ii) 02 xã trở lên trong 01 huyện, (iii) 01 huyện, (iv) 

02 huyện trở lên trong 01 tỉnh, (v) 01 tỉnh, (vi) 02 

tỉnh trở lên, (vii) toàn quốc, (viii) ngoài lãnh thổ Việt 

Nam để đề xuất phân cấp). 

b) Không         □  

6. Nếu phân cấp, có phát sinh nhu cầu 

về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật 

chất khác cho cơ quan được phân cấp 

giải quyết TTHC không? 

a) Có □   

(Nếu trả lời Có, bổ sung nội dung đề xuất liên quan 

để bảo đảm tính khả thi của phương án phân cấp). 

b) Không □    

(Nếu trả lời Không, đề xuất phân cấp theo các nội 

dung đã rà soát) 

III. PHƢƠNG ÁN ĐỀ XUẤT (Căn cứ vào kết quả rà soát để đề xuất phƣơng án phân cấp 

cụ thể) 

1. Đề xuất phân cấp 

a) Có 

b) Không 

(Nếu trả lời Có, nêu cụ thể phương án). 

2. Nội dung đề xuất khác (nếu có) 

a) Bãi bỏ TTHC: 

b) Đơn giản hóa TTHC: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy 

trình giải quyết, cách thức giải quyết; sửa đổi TTHC 

liên quan khác.... 

c) Bổ sung quy định về chế độ báo cáo: 

IV. VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ …………………………………………………… 

b) Pháp lệnh □ …………………………………………………… 

c) Nghị định □ …………………………………………………… 

d) Quyết định của TTCP □ …………………………………………………… 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ …………………………………………………… 

e) Văn bản khác □ …………………………………………………… 

 

  

                                           
5
 Thông thường, đa số các TTHC dạng này quy định thẩm quyền của UBND tỉnh/Sở quản lý chuyên ngành nếu 

phạm vi hoạt động của đối tượng được cấp giấy phép, giấy chứng nhận... là trên địa bàn từ 02 huyện thuộc tỉnh 

trở lên hoặc trong toàn tỉnh; quy định thẩm quyền giải quyết của Bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ 

nếu phạm vi hoạt động từ 02 tỉnh trở lên hoặc toàn quốc, ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì rà 

soát có thể nghiên cứu, đề xuất phương án phân cấp phù hợp trong các trường hợp này. 
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VÍ DỤ ĐIỀN BIỂU MẪU RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN PHÂN CẤP  

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
6
 

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TTHC 

1. Tên TTHC (Mã TTHC trên 

CSDLQG) 

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của 

Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án nhóm A (2.000028) 

2. Lĩnh vực 

 Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thức 

3. Cơ quan ban hành Quyết định 

công bố TTHC 
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định  Thủ tướng Chính phủ 

5. Cơ quan thực hiện TTHC  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

6. Văn bản quy định về TTHC 

-  Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 

- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

II. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC ĐỂ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN PHÂN CẤP 

2. TTHC này có cần thiết duy trì 

không? 

a) Có   

b) Không □ 

(Nếu trả lời Không, nêu lý do, đề xuất bãi bỏ TTHC 

này và không cần trả lời tiếp) 

2. Có thể căn cứ số lượng và mối quan 

hệ giữa các cơ quan tham gia giải quyết 

TTHC để thực hiện phân cấp không? 

a) Cơ quan thực hiện TTHC không phải phối hợp với 

cơ quan khác trong quá trình thực hiện  □   

b) Có 02 cơ quan trở lên phối hợp giải quyết TTHC  

   

Nếu trả lời b), nêu rõ mối quan hệ giữa các cơ quan 

tham gia giải quyết TTHC là gì: 

- Cùng cấp, khác ngành  □      

- Khác cấp, cùng ngành  □  

(Nếu các cơ quan trong cùng ngành, có thể đề xuất 

phân cấp cho cơ quan cấp dưới trực tiếp thực hiện 

TTHC)  

- Khác cấp, khác ngành    

3. Sau khi cơ quan thực hiện trình kết 

quả giải quyết TTHC, cơ quan có thẩm 

quyền quyết định có cần xem xét, lấy 

a) Có         

(Nếu trả lời Có, nêu cụ thể): Hội đồng thẩm định 

                                           
6
 Thông tin, số liệu tại ví dụ điền Biểu mẫu này chỉ mang tính chất minh họa.  
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thêm ý kiến của tổ chức, cá nhân khác 

không? 

b) Không □ 

(Nếu trả lời Không, có thể đề xuất phân cấp cho cơ 

quan trực tiếp thực hiện TTHC) 

4. Có thể phân loại theo quy mô của 

công việc cần giải quyết để thực hiện 

việc phân cấp thẩm quyền tương ứng 

không? 

a) Có             

(Nếu trả lời Có, nêu lý do và đề xuất phân cấp giải 

quyết TTHC theo quy mô, ví dụ như: Quy mô dự án 

đầu tư; quy mô sản xuất, khai thác, trọng tải phương 

tiện…) 

Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ cho ngƣời đứng đầu 

cơ quan chủ quản đối với: 

+ Dự án đầu tƣ nhóm B và nhóm C sử dụng vốn 

vay ODA, vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc 

ngoài; 

+ Dự án đầu tƣ nhóm B và nhóm C sử dụng vốn 

ODA viện trợ không hoàn lại. 

+ Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài để chuẩn 

bị dự án đầu tƣ. 

b) Không     □ 

5. Có thể căn cứ phạm vi áp dụng của 

kết quả giải quyết TTHC để thực hiện 

việc phân cấp thẩm quyền tương ứng 

không? 

a) Có   

(Nếu trả lời Có, căn cứ vào phạm vi cụ thể: (i) 01 xã, 

(ii) 02 xã trở lên trong 01 huyện, (iii) 01 huyện, (iv) 

02 huyện trở lên trong 01 tỉnh, (v) 01 tỉnh, (vi) 02 tỉnh 

trở lên, (vii) toàn quốc, (viii) ngoài lãnh thổ Việt Nam 

để đề xuất phân cấp). 

Đề xuất phân cấp vì các dự án nhóm B và nhóm C 

là các dự án phạm vi triển khai không lớn, chủ yếu 

do các địa phƣơng là cơ quan chủ quản. 

b) Không         □  

6. Nếu phân cấp, có phát sinh nhu cầu 

về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật 

chất khác cho cơ quan được phân cấp 

giải quyết TTHC không? 

a) Có □   

(Nếu trả lời Có, bổ sung nội dung đề xuất liên quan 

để bảo đảm tính khả thi của phương án phân cấp). 

b) Không     

(Nếu trả lời Không, đề xuất phân cấp theo các nội 

dung đã rà soát) 

III. PHƢƠNG ÁN ĐỀ XUẤT (Căn cứ vào kết quả rà soát để đề xuất phƣơng án phân cấp 

cụ thể) 

1. Đề xuất phân cấp 

a) Có   

b) Không  □ 

(Nếu trả lời Có, nêu cụ thể phương án). 

Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ cho ngƣời đứng đầu 

cơ quan chủ quản đối với các dự án nhóm B, nhóm 

C sử dụng vốn vay tƣ nguồn ODA, vay ƣu đãi của 

các nhà tài trợ nƣớc ngoài, vốn ODA viện trợ 
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không hoàn lại và dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc 

ngoài. 

Rút ngắn quy trình thực hiện thẩm định chủ 

trƣơng đầu tƣ theo đó cơ quan chủ quản giao đơn 

vị trực thuộc hoặc cơ quan chuyên môn tổ chức lập 

báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình 

dự án; thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ 

quan đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trƣơng đầu tƣ, thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn. Căn cứ ý kiến thẩm định 

của cơ quan chủ quản quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ. 

2. Nội dung đề xuất khác (nếu có) Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 

IV. VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Đề nghị nêu rõ tên loại; số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm; điều, khoản, điểm quy định) 

a) Luật □ 

1, Luật Đầu tư công:  

- Sửa đổi quy định tại các điểm b, c, d khoản 4 

Điều 17 và Điều 25 theo nguyên tắc phân cấp thẩm 

quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ 

tƣớng Chính phủ cho ngƣời đứng đầu cơ quan chủ 

quản đối với: 

+ Dự án đầu tƣ nhóm B và nhóm C sử dụng vốn 

vay ODA, vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc 

ngoài; 

+ Dự án đầu tƣ nhóm B và nhóm C sử dụng vốn 

ODA viện trợ không hoàn lại. 

+ Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài để chuẩn 

bị dự án đầu tƣ. 

- Bổ sung vào cuối khoản 2 Điều 33 quy định 

sau: “Thủ tƣớng Chính phủ thông báo dự kiến bổ 

sung kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung 

ƣơng (vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ 

nƣớc ngoài) cho các Bộ, cơ quan trung ƣơng, địa 

phƣơng sau khi phê duyệt Đề xuất dự án đầu tƣ 

nhóm B và C sử dụng vốn ODA và vốn vay ƣu đãi 

làm căn cứ thực hiện thủ tục thẩm định nguồn vốn 

và khă năng cân đối vốn”. 

2, Luật Quản lý nợ công 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 29 nhƣ sau: “Căn 

cứ phê duyệt của Thủ tƣớng Chính phủ, cơ quan 

chủ quản lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, 

dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ƣu đãi nƣớc 

ngoài, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ theo quy định của pháp luật. Đối với 

dự án đầu tƣ nhóm B, nhóm C sử dụng vốn vay 

ODA, vay ƣu đãi nƣớc ngoài, căn cứ quyết định 
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phê duyệt Đề xuất chƣơng trình, dự án của Thủ 

tƣớng Chính phủ, cơ quan chủ quản giao đơn vị 

trực thuộc hoặc cơ quan chuyên môn tổ chức lập 

báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, 

dự án; thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao 

đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trƣơng đầu tƣ, thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn. Căn cứ ý kiến thẩm định cơ 

quan chủ quản quyết định chủ trƣơng đầu tƣ”. 

b) Pháp lệnh □ 

………………………………………………………

………………………...................................................

............. 

c) Nghị định □ 
Quy định về thẩm quyền quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ của Thủ tƣớng Chính phủ tại Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP. 

d) Quyết định của TTCP □ 

………………………………………………………

………………………...................................................

............. 

đ) Thông tư/ Thông tư liên tịch □ 

………………………………………………………

………………………...................................................

............. 

e) Văn bản khác □ 

………………………………………………………

………………………...................................................

............. 

  

 

 

  



11 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO  

_______________ 

 
BỘ… /UBND TỈNH... 

________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________ 

Số:       /BC- ... 

 

......., ngày      tháng    năm 2021 

BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phƣơng án phân cấp  

trong giải quyết thủ tục hành chính 

 

 Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-

KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp 

trong giải quyết thủ tục hành chính”, Bộ..., UBND tỉnh… báo cáo kết quả rà 

soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc 

phạm vi quản lý/thẩm quyền giải quyết như sau: 

 I. Kết quả rà soát chung 

1. Tổng số TTHC được rà soát:…  

 2. Số TTHC đề nghị phân cấp:….  Đạt tỷ lệ:... %. Trong đó: 

 - Phân cấp ngay:… 

 - Phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác:… 

 3. Số TTHC đề xuất phương án đơn giản hóa khác: … 

4. Số TTHC đề nghị giữ nguyên:…. 

 II. Tổng hợp phƣơng án phân cấp trong giải quyết TTHC  

(Phụ lục I kèm theo) 

 III. Tổng hợp phƣơng án đơn giản hóa khác  

(Phụ lục II kèm theo) 

 Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp 

trong giải quyết TTHC của Bộ…./ UBND tỉnh…., đề nghị Văn phòng Chính 

phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

 

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- .....; 

- Lưu: .... 

BỘ TRƢỞNG/CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A 
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Phụ lục I 

TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

(Kèm theo Báo cáo số:……/BC-… ngày… tháng… năm 2021 của ….) 

__________ 

 

 

STT Tên TTHC 

Mã số 

trên 

CSDLQG 

Cơ quan 

giải quyết 

TTHC theo 

quy định 

hiện hành 

Phƣơng án phân cấp  

Kiến nghị 

thực thi 

 

Cơ quan 

phân cấp 

được đề 

xuất 

Đề xuất khác 

để bảo đảm 

phân cấp 

(nếu có) 

I Lĩnh vực A      

1       

…       

n       

…       

N Lĩnh vực N      

…       

 

 

Phụ lục II 

TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA KHÁC 

(Kèm theo Báo cáo số:……/BC-… ngày… tháng… năm 2021 của ….) 

_____________ 

 

 

STT Tên TTHC 
Mã số trên 
CSDLQG 

Phƣơng án đơn 
giản hóa  

Kiến nghị 
thực thi 

Ghi chú 

I Lĩnh vực A     

1      

…      

n      

…      

N Lĩnh vực N     

…      

  

____________________ 
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