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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh  

tại Hội nghị của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước 
_______ 

 

Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị của Chính phủ về 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Cùng chủ trì có 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị 

Thanh Trà. Tại trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đại diện Lãnh đạo các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: 

Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và đại diện Ban Tổ chức Trung ương; tại điểm cầu Bộ Tư pháp có Lãnh 

đạo Bộ Tư pháp; tại 63 điểm cầu địa phương có các đồng chí Lãnh đạo Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại 

diện các Sở, ban, ngành liên quan. 

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại 

biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh 

kết luận như sau: 

1. Đánh giá cao quá trình tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ Nội vụ; ý 

kiến tại Hội nghị của các Bộ, ngành, địa phương đã làm rõ những kết quả đạt 

được, tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, đề xuất về đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền trong quản lý nhà nước. 

2. Trong thời gian qua, việc phân cấp, phân quyền được triển khai trên 

quy mô rộng giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực, gắn với quá trình hoàn 

thiện thể chế và cải cách hành chính; góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, Chính phủ, các bộ, ngành tập trung 

thực hiện chức năng quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

luật pháp, cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tăng cường 

công tác kiểm tra, thanh tra; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan 

hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xã 

hội số và nền kinh tế số, tăng tính công khai, minh bạch trong thực thi nhiệm 
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vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các 

công việc của người dân, doanh nghiệp. 

3. Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền còn có hạn chế, tồn tại như: 

việc ban hành các văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, thống 

nhất giữa các ngành, các cấp, các địa phương; một số văn bản pháp luật trong 

lĩnh vực kinh tế vẫn còn có xu hướng tập trung nhiệm vụ, quyền hạn của các 

Bộ, ngành. Việc phân cấp, phân quyền chưa phù hợp với năng lực, nguồn lực 

của địa phương, nhất là những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, …; chưa gắn với việc bảo đảm điều kiện thực hiện như bộ máy, nhân lực, 

tài chính …  

4. Trong thời gian tới, để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý 

nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: 

- Thực hiện đồng bộ giữa phân cấp, phân quyền với hoàn thiện thể chế; 

nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp 

luật để tạo cơ sở pháp lý thực hiện phân cấp, phân quyền.  

- Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện, 

định mức kinh tế - kỹ thuật; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ 

các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan 

nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được phân cấp, phân quyền. 

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm cơ sở vật chất, 

nguồn lực tài chính để tổ chức thực hiện. Chính quyền địa phương tập trung 

nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật; tổ chức bộ máy và bố 

trí nguồn nhân lực phù hợp để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc 

của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, 

công khai với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, 

tạo thuận lợi cho các tỉnh, thành phố phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở thực 

hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các cơ chế, chính sách đặc thù, tiến 

hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở đề xuất hoàn thiện thể chế, 

chính sách về phân cấp, phân quyền.   

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với 

các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền; kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các vi phạm phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

5. Bộ Nội vụ tổng hợp ý kiến phát biểu tại Hội nghị, các kiến nghị, đề 

xuất của các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh 

phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa 

phương, trình Chính phủ xem xét, ban hành. 
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Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và cơ 

quan có liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTg, các PTTg (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy; Trợ lý TTg, Trợ 

lý PTTg, các Vụ, Cục KSTT; 

- Lưu: VT, TCCV(2b).T 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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