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LỜI NHÁ XUẤT BÀN
Phân cấp quàn lý là yêu cầu quan trọng khách quan nhằm
đáp ứng đòi hói của công cuộc đôi mới đất nước, của vêu cầu xây
dựng nển kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nhà
nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và
vì nhân dân. Đặc biệt phân câ'p quản lý thực hiện đòi hỏi của
nhiệm vụ tiếp tục đôi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nưốc
nhằm phát huy tính 'năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của địa phương trên cơ sở phân định rõ, cụ thể
nhiệm vụ, quyển hạn, trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền
trong bộ máy chính q u y ể n nhà nước theo nguyên tắc hiệu quả,
việc nào, câ'p nào sát thực tê hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ
tốt hơn các yêu cầu của tô chức và nhân dân thì giao cho cáp đó
thực hiện, đồng thời bảo đảm sự quản lý tập trung, thông nhất và
thông suôi của Chính phủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đâv phát triển
k in h tô

xã hội. NHà nước ta đã có nliiều giải pháp tích cực, cụ lhfi

để đổi mỏi phân cấp giữa trung ương và địa phương như Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp đã được tăng thêm thẩm
quyền trách nhiệm trong việc quyết định quy hoạch, kê hoạch
phát triển kinh tê - xã hội của địa phương, quyết định dự án đầu
tư trong nước và đầu tư nước ngoài, phân bổ và điều hành ngân
sách địa phương, quản lý đất đai, tài nguyên, doanh nghiệp, quản
lý các hoạt động sự nghiệp và quyết định một sô vấn đê vê tô chức
bộ máy, cán bộ. Những giải pháp đó đã phát huy tính chủ động,
sáng tạo của chính quyền địa phương, khai thác các nguồn lực
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góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ tôt hơn cho
nhu cầu của tổ chức và lợi ích của nhân dân.
Tuy nhiên, phân cấp quản lý là một quá trình phức tạp vừa
có tác động tích cực đến quá trình hoạch định chính sách về quản
lý, vừa chứa đựng những mâu thuẫn, phản ánh tâm lý cục bộ,
khả năng phân tán, tính vô chính phủ, nhưng tác động tích cực
vượt trội của nó với sự phát triển vê mọi mặt của quốc gia vẫn là
chủ yếu. Nên chỉ khi được hoạch định đúng và tổ chức thực hiện
một cách phù hợp, hiệu quả thì phân cấp quản lý mới có thể thúc
đẩy sự phát triển. Ngược lại, nếu tiến hành phân cấp một cách
vội vàng, thiếu nghiên cứu, cân nhắc thì có thể gây tác động tiêu
cực, thậm chí gây tác hại đến sự phát triển của đất nước.
Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đê này là một trong những vấn
đê cấp thiết trong quá trình đẩy mạnh xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Đảng ta đã chỉ ra
trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI.
Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc có được tài liệu tham khảo
hữu ích trong vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Vê tác động của p h ả n cấp quản
lý đến địa vị p h á p lý của chính quyền địa phương trong
dổi mới tổ chức, hoạt động bộ m áy nhà nước (Sách chuyên
khảo) của TS. Trần Thi Diệu Oanh, công tác tại Học viện Hành
chính quốc gia n h am m ục dich phân tích, làm rõ nhữ ng nội dung

nêu trên của phân cấp quản lý, cũng như đưa ra một số giải pháp
thiết thực để đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả của phân cấp
quản lý trong tiến trình cải cách bộ máy nhà nước ta.
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Tháng 9 năm 2013
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LỜI NÚI DẤU
Phân cấp quản lý hành chính - lãnh thổ (tiếng Anh là
decentralization) là một vấn đề không mới trong lịch sử tô
chức quyền lực nhà nước của nhân loại nhưng chỉ được
chú tâm nghiên cứu trong một vài thập kỷ gần đây. Theo
đó, vấn đê phân cấp, phân quyển cũng đã trở th àn h một
xu hưống phố biến ở nhiều quốic gia, khu vực trên thê giới.
0 Việt Nam, vấn để phân cấp, phân quyền cũng không
phải là vấn đề hoàn toàn mối lạ cả vê lý luận nhận thức và
thực tiễn. Ngay từ những năm tháng chiến tran h và cả
trong thời kỳ của cơ chê kê hoạch hóa tập trung bao cấp
trưỏc đây, việc phân cấp ở nưốc ta cũng đã được tiến hành
ở những mức độ khác nhau, trên những lĩnh vực nhất
định. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự phân cấp hành chính
trong khuôn khô cúa việc quán lý, điêu hành đát nước
theo nguyên tắc tập trung, bao cấp.
Sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt trong điều kiện
xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, mở rộng hội nhập quốíc tế, cải cách hành
chính nhà nước, xây dựng N hà nưốc pháp quyển xã hội
chủ nghĩa thì việc phân cấp đã trở thành vấn để có tính
thời sự, bức xúc cần được nghiên cứu một cách cơ bản, có
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hệ thông, nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách,
xây dựng văn bản pháp luật vể quản lý nhà nước, tăng
cường năng lực, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy chính
q u y ề n các cấp, đồng t h ò i , vẫn bảo đảm được s ự thông nhất
của quản lý nhà nước và phát huy được tính chủ động,
sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, các ngành.
Quan điểm về phân cấp ở nưốc ta trước hết được thể
hiện trong các văn kiện của Đảng. Nghị quyết Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa VII) đã
khẳng định: “Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp
tập trung chủ yếu vào quản lý kinh tế vĩ m ó...”'; “Xóc định
rành mạch cụ thế trách nhiệm và thấm quyền quản lý của
bộ và của chính quyền địa phương phù hợp với tính chất,
đặc điếm từng ngành, từng lĩnh vực"2. Hội nghị Trung
ương lần thứ ba (khóa VIII) tiếp tục khẳng định: “Chính
phủ và bộ máy hành chính nhà nước thông nhất quản lý
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo đúng chức nâng
phù hợp vối cơ chế mới”3; “Phân định trách nhiệm, thẩm
quyển giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ
hơn cho địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và
quản lý lãnh thổ*’4. Quan điểm vê phân cấp lại tiếp tục
1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tám
Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 1995, tr. 32, 33-34.
3,
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 1997, tr. 50-51.
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