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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định về phân cấp 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 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (sau đây gọi chung cấp tỉnh).
Điều 2. Mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước theo
ngành, lĩnh vực
1. Mục tiêu
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
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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.
2. Quan điểm, nguyên tắc phân cấp
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:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
đ) 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;
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e) 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.
Điều 3. Các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong
thời gian tới
1. Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ đối với lĩnh vực nội vụ, gồm: Tổ
chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập và tiền lương.
Nội dung định hướng phân cấp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật
cần được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phân cấp quản lý nhà nước đối
với lĩnh vực nội vụ quy định tại Phụ lục I.
2. Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với
10 ngành, lĩnh vực sau:
a) Ngành, lĩnh vực nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị
sự nghiệp công lập; tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm;
b) Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: Biển và hải đảo;
c) Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông, gồm: Phát thanh và truyền hình;
d) Ngành, lĩnh vực văn hóa, gồm: Điện ảnh;
đ) Ngành, lĩnh vực y tế, gồm: Khám bệnh, chữa bệnh;
e) Ngành, lĩnh vực xây dựng, gồm: Hoạt động đầu tư xây dựng; kiến trúc; quy
hoạch; phát triển đô thị;
g) Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ, gồm: Hoạt động khoa học và
công nghệ;
h) 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;
i) Ngành, lĩnh vực tài chính, gồm: Thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách nhà
nước; quản lý nợ công; phí và lệ phí; tài sản công;
k) Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, gồm: Quản lý đầu tư; đầu tư công; đầu
tư nước ngoài.
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Nội dung định hướng phân cấp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật
cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực nêu trên quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III
Điều 4. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
1. Tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ngành,
lĩnh vực đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực,
trong đó làm rõ những nội dung cần tăng cường phân cấp quản lý theo lãnh thổ,
những nội dung cần tăng cường quản lý thống nhất theo ngành, lĩnh vực. Theo đó,
cần tăng cường phân cấp cho những địa phương tự cân đối ngân sách và các địa
phương có vai trò trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng để tăng tính chủ động
trong quản lý theo lãnh thổ;
b) Hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định
mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí làm cơ sở để phân cấp thẩm quyền
quyết định trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực;
c) Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để loại bỏ các quy định
phải có ý kiến chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với
những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và
đã được phân cấp quản lý;
d) Hoàn thiện các quy định của pháp luật để thể chế hóa các chủ trương của
Đảng về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng đối với một số tỉnh,, thành
phố trực thuộc trung ương và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các
địa phương tự cân đối ngân sách để phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong
việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khắc phục
tình trạng cào bằng về cơ chế, chính sách giữa các địa phương.
2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành,
lĩnh vực từ trung ương đến địa phương.
3. Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện phân cấp
a) Cơ quan nhà nước khi phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn phải bảo đảm các
nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình
phân cấp, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015,
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Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019.
b) Trên cơ sở hoàn thiện các quy định về phân cấp, các cơ quan trong hệ thống
tổ chức hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương có trách nhiệm rà soát
lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, điều chỉnh số lượng biên chế cho phù hợp, tránh
việc phân cấp, chuyển giao nhiệm vụ nhưng vẫn giữ nguyên tổ chức bộ máy và
biên chế.
4. 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.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định
mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước
theo phân công của Chính phủ làm cơ sở để phân cấp và tổ chức thanh tra, kiểm tra
sau phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực;
b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực để loại bỏ các
quy định phải có ý kiến chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên
đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy
trình và đã được phân cấp quản lý;
c) Tiếp tục rà soát các nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh
vực và đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban
hành mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm phù hợp với chủ
trương của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc phân cấp tại Nghị quyết này;
d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân
cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp
với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy
định của Đảng và của pháp luật;

CÔNG BÁO/Số 661 + 662/Ngày 04-7-2020

45

đ) Thực hiện thanh tra, kiểm tra và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào
ngày 31 tháng 12 hàng năm việc thực hiện các nội dung đã phân cấp và đề xuất các
nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với trình độ quản lý, khả năng và điều kiện
thực hiện phân cấp của từng vùng, miền, địa phương trong từng giai đoạn.
2. Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà
nước, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi nhằm mục tiêu bảo đảm vai trò chủ đạo
của ngân sách trung ương, xây dựng cơ chế quản lý tài chính ngân sách phù hợp
với trình độ phát triển kinh tế của 05 đô thị trung tâm: Thành phố Hà Nội, Thành
phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; trong đó, nghiên cứu xây dựng
và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, ngân sách đặc thù với Thành phố Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo điều kiện cho các địa phương trọng điểm
kinh tế có thêm nguồn lực thực hiện;
b) Hoàn thiện cơ chế đổi mới phương thức phân cấp quản lý các nguồn thu,
nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, bảo đảm công
bằng, hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và thông lệ quốc tế; từng bước bỏ phương thức quản lý lồng ghép giữa các cấp
ngân sách nhà nước, tăng trách nhiệm, quyền hạn, tính chủ động của Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp
với các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách; giao Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh thẩm quyền quyết định một số khoản thu, nhiệm vụ chi phù hợp với tình hình
thực tế và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, năng lực quản lý của địa phương và
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; ban hành theo
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp
luật để thể chế hóa các chủ trương phân cấp quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài
chính của Bộ Chính trị, Quốc hội về chính sách đặc thù đối với một số địa phương,
nhất là Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; hàng năm báo cáo
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện Nghị quyết;
b) Có ý kiến về nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo yêu cầu của Nghị
quyết trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
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c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan rà soát và
đề xuất danh mục các luật và pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thực hiện phân cấp quản
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; gửi danh mục tới Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo
cáo Chính phủ trong quá trình xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản
quy phạm pháp luật trong danh mục đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh hàng năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tổng hợp, báo
cáo Chính phủ về kết quả thực hiện;
d) Tổng hợp tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước 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 các địa phương; trên cơ sở đó đề xuất việc điều chỉnh chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế công chức cho phù hợp với
nội dung phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực.
4. Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra và công tác xây dựng, thi hành văn
bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, kiến nghị, đề xuất việc sửa
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện, phân
cấp quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu tại Nghị quyết này;
b) Đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định loại bỏ các quy định phải có ý kiến
chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã
được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp
quản lý trong quá trình thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo
ngành, lĩnh vực;
c) Khi lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
hàng năm, Bộ Tư pháp ưu tiên đưa các đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành
mới luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực
hiện nội dung phân cấp quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực, báo cáo Chính
phủ xem xét, quyết định việc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị
có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao
tại Nghị quyết này; thanh tra, kiểm tra việc thực thi, chấp hành các quy định của
pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước tại các bộ, ngành và các địa phương.

CÔNG BÁO/Số 661 + 662/Ngày 04-7-2020

47

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy,
vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn
được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của
pháp luật;
b) Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ quản lý
ngành, lĩnh vực các nội dung cần phân cấp quản lý phù hợp với điều kiện, khả
năng, thế mạnh của địa phương;
c) Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và
Ủy ban nhân dân cấp xã theo mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc tại Nghị quyết này.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Về tổ chức bộ máy hành chính nhà
nước

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định
Quyết định cơ cấu tổ chức bên
số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016
Bộ Nội
trong của các tổ chức hành chính
của Chính phủ quy định chức năng,
vụ
thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
ngang bộ thuộc phạm vi quản lý
chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Về đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định thay thế Nghị định số
Quyết định thành lập mới đơn vị
55/2012/NĐ-CP ngày 28/9/2012 của Bộ Nội
sự nghiệp công lập tự chủ hoàn
vụ
Chính phủ về thành lập, tổ chức lại,
toàn về tài chính
giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập

-

2

-

Phân cấp giữa Chính phủ với
các bộ, cơ quan ngang bộ

Các cơ
quan có
liên quan

Các cơ
quan có
liên quan

Nội dung định hướng phân cấp
Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc Cơ quan Cơ quan
quản lý nhà nước theo ngành,
ban hành mới
chủ trì phối hợp
lĩnh vực

Chính
phủ

Chính
phủ

Cấp
trình

2020

2020

48

Thời gian
hoàn
thành

Phụ lục I
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG PHÂN CẤP VÀ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI ĐỂ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

1

TT

48
48
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Về tiền lương

Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế Thông tư số 08/2013/TT-BNV
Quyết định việc nâng bậc lương ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ
trước thời hạn đối với chuyên viên Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ Bộ Nội
cao cấp và tương đương thuộc nâng bậc lương thường xuyên và
vụ
phạm vi quản lý
nâng bậc lương trước thời hạn đối với
cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động

TT

3

-

Các cơ
quan có
liên quan

Nội dung định hướng phân cấp
Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc Cơ quan Cơ quan
quản lý nhà nước theo ngành,
ban hành mới
chủ trì phối hợp
lĩnh vực

Bộ

Cấp
trình

2020

49

Thời gian
hoàn
thành
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Nội dung định hướng phân
cấp quản lý nhà nước theo
ngành, lĩnh vực

NGÀNH, LĨNH VỰC NỘI VỤ

Về tổ chức bộ máy hành chính
nhà nước

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay
Quyết định cơ cấu tổ chức của thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ngày 04/4/2014 của Chính phủ về tổ
ban nhân dân cấp tỉnh thuộc chức các cơ quan chuyên môn thuộc
phạm vi quản lý
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương

I

1

-

Bộ Nội
vụ

Các cơ
quan có
liên quan

Văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc Cơ quan Cơ quan
ban hành mới
chủ trì phối hợp

Chính
phủ

Cấp
trình

2020

50

Thời gian
hoàn
thành

Phụ lục II
NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG PHÂN CẤP GIỮA CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ DANH MỤC CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

ĐỊNH HƯỚNG PHÂN CẤP
CHUNG ĐỐI VỚI CÁC
A
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC
THUỘC TRUNG ƯƠNG

TT
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-

3

-

2

-

nâng bậc lương thường xuyên và

viên cao cấp và tương đương

người lao động

cán bộ, công chức, viên chức và

nâng bậc lương trước thời hạn đối với

Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ

trước thời hạn đối với chuyên

thuộc phạm vi quản lý

ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ

thế Thông tư số 08/2013/TT-BNV

Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay

vị sự nghiệp công lập

thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn

ngày 28/9/2012 của Chính phủ về

thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay

ban nhân dân cấp huyện

chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy

ngày 05/5/2014 của Chính phủ về tổ

thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay

Quyết định việc nâng bậc lương

Về tiền lương

hoàn toàn về tài chính

ban nhân dân cấp tỉnh tự chủ

vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy

Quyết định thành lập mới đơn

Về đơn vị sự nghiệp công lập

vi quản lý

nhân dân cấp huyện thuộc phạm

quan chuyên môn thuộc Ủy ban

Quyết định cơ cấu tổ chức của cơ

vụ

Bộ Nội

vụ

Bộ Nội

vụ

Bộ Nội

liên quan

quan có

Các cơ

liên quan

quan có

Các cơ

liên quan

quan có

Các cơ

vụ

Bộ Nội

phủ

Chính

phủ

Chính

2020

2020

2020

51

51
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NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về biển và hải đảo

Nghị định thay thế Nghị định số
Quyết định giao các khu vực
Bộ Tài
51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của
biển nhất định cho tổ chức, cá
nguyên
Chính phủ quy định việc giao các khu
nhân khai thác, sử dụng tài
và Môi
vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân
nguyên biển
trường
khai thác, sử dụng tài nguyên biển

NGÀNH, LĨNH VỰC THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Về phát thanh và truyền hình

Quản lý, cung cấp dịch vụ phát Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thanh, truyền hình trả tiền trên thế Nghị định số 06/2016/NĐ-CP
địa bàn tỉnh; cấp đăng ký thu tín ngày 18/01/2016 của Chính phủ về
hiệu truyền hình trực tiếp qua quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ
vệ tinh
phát thanh, truyền hình

-

II

1

-

III

1

-

Bộ
Thông
tin và
Truyền
thông

Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay
Quyết định danh mục vị trí việc thế Thông tư số 05/2013/ATT-BNV
làm trong các cơ quan tổ chức, ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ
hành chính
Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 36/2013/NĐ-CP
Bộ Nội
vụ

Về vị trí việc làm

4

52

Các cơ
quan liên
quan

Các cơ
quan liên
quan

Các cơ
quan có
liên quan

Chính
phủ

Chính
phủ

Bộ Nội
vụ

2020

2020

2020

52
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Cấp giấy phép xuất nhập khẩu Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay
Bộ Văn
phim truyền hình, phim bộ dài thế Nghị định số 32/2012/NĐ-CP
hóa, Thể
tập phổ biến trên đài phát thanh ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản
thao và
và truyền hình cấp tỉnh, thành lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm
Du lịch
phố trực thuộc Trung ương
không nhằm mục đích kinh doanh

-

Về khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay
Thẩm định và quyết định công
thế Thông tư số 07/2015/TT-BYT
nhận các cơ sở y tế trên địa bàn
ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y
Bộ Y tế
tỉnh, thành phố được thực hiện
tế quy định chi tiết điều kiện, thủ tục
kỹ thuật thụ tinh trong ống
cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương
nghiệm
pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

1

-

V NGÀNH, LĨNH VỰC Y TẾ

Về điện ảnh

Truyền
thông

Bộ
Thông
tin và

1

NGÀNH, LĨNH VỰC VĂN
IV HÓA, THỂ THAO VÀ DU
LỊCH

-

Xử phạt hành chính trong lĩnh
vực báo chí, xuất bản

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay
thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động báo chí, xuất bản

Chính
phủ

Chính
phủ

Các cơ
quan liên Bô Y tế
quan

Các cơ
quan liên
quan

Các cơ
quan liên
quan

2020

2021

2021

53

53
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2

-

-

1

VI

54

dự án đầu tư xây dựng

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý

định số 59/2015/NĐ-CP ngày

đổi, bổ sung một số điều của Nghị

ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa

thế Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay

thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

của Thủ tướng Chính phủ

chuyên ngành thuộc thẩm quyền

hoạch xây dựng, quy hoạch

Quy hoạch chung và các quy

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ

Về kiến trúc

đơn giản

Bộ Xây
dựng

điều của Luật Kiến trúc

dựng

Bộ Xây

dựng

Bộ Xây

Nghị định quy định chi tiết một số

lượng và bảo trì công trình xây dựng

tổng mức đầu tư nhỏ, kết cấu ngày 12/5/2015 của Chính phủ về chất

công trình cấp IV có quy mô,

Tổ chức nghiệm thu đối với các Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay

các cấp quyết định đầu tư

công nghệ) do Ủy ban nhân dân

Thẩm định dự án (trừ thiết kế

Về hoạt động đầu tư xây dựng

DỰNG

NGÀNH, LĨNH VỰC XÂY

quan

quan liên

Các cơ

quan

quan liên

Các cơ

quan

quan liên

Các cơ

phủ

Chính

phủ

Chính

phủ

Chính

2020

2020

2021
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Hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định xử lý tài sản được
hình thành từ việc triển khai
thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ sử dụng ngân sách
nhà nước

1

-

Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 1
Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP
Bộ Khoa
ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy
học và
định quản lý, sử dụng tài sản được
Công
hình thành thông qua việc triển khai
nghệ
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ sử dụng vốn nhà nước

-

NGÀNH, LĨNH VỰC KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay
Bộ Xây
thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP
dựng
ngày 14/01/2013 của Chính phủ về
quản lý đầu tư phát triển đô thị
Quy định cụ thể đối với việc
huy động nguồn lực tài chính Thông tư thay thế Thông tư liên tịch
trong tổ chức lập quy hoạch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày
chung, quy hoạch phân khu, 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây
Bộ Xây
quy hoạch chi tiết
dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc
dựng
hướng dẫn một số nội dung của Nghị
định số 11/2013/NĐ-CP ngày
14/01/2013 của Chính phủ

VII

Quy hoạch phát triển đô thị

3
Chính
phủ

Các cơ
quan liên
quan

Bộ
Khoa
học và
Công
nghệ

Các cơ
Bộ Xây
quan liên
dựng
quan

Các cơ
quan liên
quan

2021

2021

2020
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Về an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định thay thế Nghị định số Bộ Lao
Quyết định mức đóng bảo hiểm 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của động tai nạn lao động, bệnh nghề Chính phủ quy định mức đóng bảo Thương
nghiệp bắt buộc
hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm binh và
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Xã hội

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG
PHÂN CẤP RIÊNG ĐỐI VỚI
CÁC THÀNH PHỐ TRỰC
THUỘC TRUNG ƯƠNG

NGÀNH, LĨNH VỰC KẾ
HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đầu tư nước ngoài

Quản lý đầu tư nước ngoài trong
các lĩnh vực kinh doanh vận tải
Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay
biển, kinh doanh dịch vụ viễn
Bộ Kế
thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
thông có hạ tầng mạng, trồng
ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy hoạch và
rừng, xuất bản, báo chí, thành
định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Đầu tư
lập tổ chức khoa học và công
một số điều của Luật Đầu tư
nghệ, doanh nghiệp khoa học và
công nghệ 100% vốn nước ngoài

1

-

B

I

1

-

NGÀNH, LĨNH VỰC LAO
VIII ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

56

Các cơ
quan liên
quan

Các cơ
quan có
liên quan

Chính
phủ

Chính
phủ

2020

2020
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NGÀNH, LĨNH VỰC XÂY
DỰNG

Về hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay
Thẩm định dự án, thiết kế xây thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
dựng
quản lý dự án đầu tư xây dựng

II

1

-

Bộ Xây
dựng

Các cơ
quan có
liên quan
Chính
phủ

2020

57
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Về quản lý môi trường

Kiểm soát đối với các dự án, cơ sở sản
xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường cao theo thẩm quyền

NGÀNH, LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Cấp giấy phép xây dựng đối với công
trình cấp đặc biệt; quản lý chất lượng
Luật sửa đổi, bổ sung
công trình; Quyết định cấp phép xây
hoặc thay thế Luật
dựng các công trình do thành phố trực
Xây dựng năm 2014
thuộc Trung ương quyết định chủ trương
đầu tư

1

-

II

1

Sửa đổi, bổ sung
Luật Bảo vệ môi
trường năm 2014

NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

I

Văn bản cần sửa
đổi, bổ sung hoặc
ban hành mới
Cơ quan
phối hợp

Bộ Xây
dựng

Các cơ
quan liên
quan

Bộ Tài
Các cơ
nguyên và
quan liên
Môi
quan
trường

Cơ quan
chủ trì

Thời gian
hoàn thành

58

Theo Chương
trình xây dựng
Quốc Luật và Pháp lệnh
hội
của Quốc hội và
Ủy ban Thường
vụ Quốc hội

Theo Chương
trình xây dựng
Quốc Luật và Pháp lệnh
hội
của Quốc hội và
Ủy ban Thường
vụ Quốc hội

Cấp
trình

Phụ lục III
ĐỀ XUẤT NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG PHÂN CẤP VÀ DANH MỤC CÁC LUẬT VÀ PHÁP LỆNH, NGHỊ
QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

Nội dung định hướng phân cấp quản
TT
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

58
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NGÀNH, LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bộ Tài
chính

Bộ Tài
chính

Luật sửa đổi, bổ
Quản lý nhiệm vụ thu ngân sách nhà
sung hoặc thay thế
nước; quản lý nhiệm vụ chi ngân sách
Luật Ngân sách nhà
nhà nước; quản lý nợ công
nước 2015

Đề xuất cơ chế, chính sách tạo nguồn thu
để lại và tỷ lệ điều tiết trong giai đoạn
Nghị quyết của
2021 - 2025 cho các địa phương có tỷ lệ
Quốc hội về cơ chế
điều tiết về ngân sách trung ương thuộc
đặc thù đối với một
các vùng kinh tế trọng điểm để tăng
số thành phố trực
cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
thuộc Trung ương
kinh tế và hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên phát
triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội

1

2

Các cơ
quan có
liên quan

Các cơ
quan có
liên quan

Luật sửa đổi, bổ
Bộ Lao
sung hoặc thay thế
Các cơ
động Quản lý người lao động Việt Nam đi
Luật Người lao
Thương
quan có
động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
binh và Xã liên quan
làm việc ở nước
hội
ngoài theo hợp đồng
IV NGÀNH, LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

III

59

Theo Chương trình
xây dựng Luật và
Quốc
Pháp lệnh của
hội
Quốc hội và Ủy
ban Thường vụ
Quốc hội

Theo Chương trình
xây dựng Luật và
Quốc
Pháp lệnh của
hội
Quốc hội và Ủy
ban Thường vụ
Quốc hội

Theo Chương trình
xây dựng Luật và
Quốc
Pháp lệnh của
Quốc hội và Ủy
hội
ban Thường vụ
Quốc hội
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Xây dựng cơ chế tài chính - ngân sách
đặc thù đối với một số địa phương

NGÀNH, LĨNH KẾ HOẠCH VÀ
ĐẦU TƯ

Quản lý đầu tư

Quản lý đầu tư nước ngoài trong các
lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh
doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng Luật sửa đổi, bổ
mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, sung hoặc thay thế
thành lập tổ chức khoa học và công
Luật Đầu tư
nghệ, doanh nghiệp khoa học và công
nghệ 100% vốn nước ngoài

V

1

-

Nghị quyết của Ủy
ban Thường vụ
Quốc hội về cơ chế
đặc thù đối với một
số địa phương

3

60

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tư

Bộ Tài
chính

Các cơ
quan liên
quan

60

Theo Chương
trình xây dựng
Quốc Luật và Pháp lệnh
hội
của Quốc hội và
Ủy ban Thường
vụ Quốc hội

Theo Chương
Ủy ban
trình xây dựng
Các cơ Thường
Luật và Pháp lệnh
vụ
quan có
của Quốc hội và
liên quan Quốc
Ủy ban Thường
hội
vụ Quốc hội
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