Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý
nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Mục tiêu của việc phân cấp là thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa
Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang
bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của
từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống
nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa
tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với
ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập
quốc tế.

Quan điểm, nguyên tắc phân cấp là thực hiện đẩy mạnh phân cấp phù hợp với khả năng tự cân đối về ngân
sách, điều kiện phát triển của các địa phương, vùng, miền và đặc thù nông thôn, đô thị, 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 theo hướng bảo đảm các nguyên tắc
sau:

- Phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát
triển các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia;
bảo đảm Chính phủ quản lý thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch đối với các ngành, lĩnh
vực, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát cân đối vĩ mô;

- Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện các
nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; bảo đảm một việc không quá 02 cấp
hành chính quản lý;

- Phù hợp với đặc thù nông thôn, đô thị, hải đảo, yêu cầu quản lý đối với ngành, lĩnh vực; khả năng tự cân
đối ngân sách và vai trò trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng, bảo đảm phân cấp nhiệm vụ gắn với bảo
đảm nguồn lực;

- Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành, lĩnh vực với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ những nhiệm
vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành với nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong việc
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, bảo đảm an ninh quốc gia trong phân cấp
quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực;

- Phù hợp với điều kiện, trình độ quản lý và khả năng tiếp nhận phân cấp của địa phương, bảo đảm nguyên
tắc hiệu quả, việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ
chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện;

- Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước phân cấp,
trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà
nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong thời gian đến gồm:

- Ngành, lĩnh vực nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy hành chỉnh nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương
của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm;

- Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: Biển và hải đảo;

- Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông, gồm: Phát thanh và truyền hình;

- Ngành, lĩnh vực văn hóa, gồm: Điện ảnh;

- Ngành, lĩnh vực y tế, gồm: Khám bệnh, chữa bệnh;

- Ngành, lĩnh vực xây dựng, gồm: Hoạt động đầu tư xây dựng; kiến trúc; quy hoạch; phát triển đô thị;

- Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ, gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ;

- Ngành, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, gồm: Quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng; an toàn, vệ sinh lao động;

- Ngành, lĩnh vực tài chính, gồm: Thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; phí và lệ phí; tài sản
công;

- Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, gồm: Quản lý đầu tư; đầu tư công; đầu tư nước ngoài.

Để đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp quản lý nhà nước, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

sau:

- Tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ trung ương đến
địa phương;

- Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện phân cấp;

- Định kỳ hàng năm đánh giá nội dung phân cấp quản lý nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản
quy phạm pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước
đặt ra trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực.

Chính phủ giao trách nhiệm cho các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra
Chính phủ và UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan để thực hiện có hiệu quả việc đẩy
mạnh phân cấp quản lý nhà nước.

Nghị quyết 99/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2020.
Yến Nhi

