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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, trong 

đó có chính quyền thành phố thuộc tỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu dân chủ, 

minh bạch, phục vụ nhân dân và quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả ở 

địa phương, là một trong những nội dung cơ bản của việc xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 

ở nước ta. Sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, đô thị hóa ở nước 

ta đã và đang diễn ra nhanh chóng thể hiện là quá trình có tính tất yếu.Phát 

triển kinh tế - xã hội sẽ dẫn đến việc đô thị hóa và đô thị hóa ngược lại, 

phục vụ phát triển xã hội. 

Theo tổng hợp của Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng thì hệ thống 

đô thị quốc gia đang có sự chuyển biến nhanh về lượng và chất. Năm 1990 

cả nước mới có khoảng 500 đô thị, đến năm 2010 là 755, và đến tháng 12 

năm 2016 cả nước có 787 đô thị; trong đó, có 67 thành phố thuộc tỉnh. Hiện 

nay, dân số đô thị của Việt Nam chiếm khoảng 35,7% dân số cả nước và 

ước tính đến năm 2020 có khoảng 40% dân số Việt Nam sống trong các 

khu vực đô thị.  

Theo pháp luật hiện hành, chính quyền địa phương gồm 3 cấp cơ 

bản là chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.Chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh là loại hình chính quyền đô thị cấp huyện.Vị trí, vai trò của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh phụ thuộc vào việc xác định vị trí, tính chất của 

đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh.Theo đó, thành phố thuộc tỉnh được 

Nhà nước xác định là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội hoặc là trung tâm 

kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao 

thông của tỉnh và giao lưu trong nước, quốc tế; có vai trò thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội liên huyện, liên tỉnh và vùng lãnh thổ. Tương ứng với 

điều đó là đòi hỏi chính quyền thành phố thuộc tỉnh phải thể hiện mình 

trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới, hoàn 

thiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động để thúc đẩy phát triển mọi 

mặt ở địa phương, khắc phục các hạn chế trong quản lý đô thị. 

 Thực tiễn hiện nay cho thấy, quản lý nhà nước đối với đô thị nói 

chung, thành phố thuộc tỉnh nói riêng bên cạnh các kết quả tích cực, thể 
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hiện vai trò “trung tâm” phát triển ở địa phương cũng còn có không ít các 

hạn chế. Hạn chế lớn nhất trong quản lý của chính quyền đô thị nói chung, 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh nói riêng trước hết là quy hoạch phát triển 

đô thị bất cập. Do quy hoạch thiếu đồng bộ giữa diện tích dành cho giao 

thông và xây dựng nhà ở, công viên, khu vui chơi giải trí, cây xanh trong 

thành phố nên không chỉ các đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, thành phố 

Hồ Chí Minh; mà cả các thành phố thuộc tỉnh như thành phố Vinh, Thái 

Nguyên, Nha Trang… đã xẩy ra tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao 

điểm. Cùng với điều đó, là tình trạng các khu nhà cao tầng chung cư, trung 

tâm thương mại liên tục mọc lên, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, 

nhưng chất lượng cuộc sống kém đi do không khí ngày càng ô nhiễm, các 

dòng sông, hồ nước trở thành con sông chết, việc xử lý rác thải, cấp thoát 

nước, cây xanh còn quá nhiều bất cập…Bên cạnh đó là tình trạng nhập cư ồ 

ạt vào đô thị khiến cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội quá tải. 

Sau một quá trình đổi mới, cải cách chính quyền địa phương, trong 

đó có thành phố thuộc tỉnh được Đảng xác định tại Đại hội XI: “Tiếp tục 

đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương. Nâng cao chất 

lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, bảo 

đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức 

thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp. Nghiên cứu tổ 

chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo”.[32]Thể 

chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông 

qua ngày 28/11/2013 giành chương riêng quy định về tổ chức chính quyền 

địa phương, với nhiều điểm mới mở đường cho việc đổi mới mạnh mẽ hơn 

tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nói chung, chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh nói riêng. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Quốc 

hội đã thông qua luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. 

Tuy nhiên, Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 vẫn chỉ 

là một đạo luật khung, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt 

động của chính quyền địa phương, chính quyền thành phố thuộc tỉnh cần 

được tiếp tục làm rõ, cần có quy định cụ thể hơn. Đối với tổ chức và hoạt 

động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh, một số vấn đề đặt ra cần xem 

xét như: tổ chức và hoạt động của chính quyền gần giống với tổ chức và 

hoạt động của các chính quyền cùng cấp, chưa thể hiện rõ sự phân định rõ 
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chính quyền đô thị với chính quyền nông thôn, không phản ánh đầy đủ tính 

chất và đáp ứng yêu cầu phát triển của một cộng đồng đô thị; do đó, không 

bảo đảm chức năng của một cấp chính quyền đô thị. Mô hình tổ chức các 

cấp chính quyền thành phố thuộc tỉnh hiện nay có tình trạng thiếu đồng bộ; 

chưa dựa vào các thành tố quan trọng của đô thị như hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội, phúc lợi công cộng… Hệ quả là chức năng điều hòa và phối 

hợp của bộ máy hành chính càng yếu, hiệu lực và hiệu quả quản lý hành 

chính thấp, giữa khung pháp lý với yêu cầu phát triển trong quản lý đô thị, 

hoạt động quản lý các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội còn lỏng lẻo, việc 

cung cấp các dịch vụ công còn nhiều lúng túng, chất lượng thấp, chi phí 

cao,… Từ đó, tiếp tục đổi mới chính quyền thành phố thuộc tỉnh là vấn đề 

cấp thiết.  

Xuất phát từ những lý do nêu trên, NCS chọn đề tài “Tổ chức và 

hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam hiện nay” 

làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ luật học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt 

động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh, luận án đề xuất các giải pháp 

đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh đáp ứng 

các yêu cầu quản lý nhà nước ở đô thị, góp phần xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ đặt ra cho luận án là: 

-  Làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn tổ chức và hoạt 

động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam, chỉ ra các ưu điểm 

và hạn chế của chính quyền thành phố thuộc tỉnh hiện nay. 

- Trên cơ sở nhận thức lý luận và đánh giá thực tiễn kể trên, luận án đề 

xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ 

chức và hoạt động của chính quyền ở cấp thành phố thuộc tỉnh Việt Nam. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: luận án nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tổ chức và 

hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh trên phạm vi cả nước . 

Phạm vi thời gian: luận án nghiên cứu tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh từ khi thành lập nước Việt Nam đến nay, nhưng 

chủ yếu nghiên cứu tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh từ khi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 

được ban hành đến nay. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu  

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác 

– Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về nhà nước và pháp luật, về tổ chức bộ máy nhà nước, về CQĐP 

trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp kết hợp lý 

luận và thực tiễn; phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp luật 

học so sánh; phương pháp hệ thống, phương pháp tọa đàm, trao đổi với 

chuyên gia, phương pháp lịch sử… 

5. Đóng góp mới về khoa học của Luận án 

Thứ nhất, Luận án góp phần làm rõ hoàn chỉnh các khía cạnh lý luận 

về chính quyền thành phố thuộc tỉnh trên các mặt khái niệm, đặc điểm, 

phân loại chính quyền thành phố thuộc tỉnh, nội hàm tổ chức và hoạt động 

của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; thực hiện việc so sánh, đối chiếu 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh với tổ chức và hoạt động của chính quyền 

đô thị các nước trên thế giới để chỉ ra các tương đồng, khác biệt, các gợi ý 

cho hoàn chỉnh tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

ở Việt Nam, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam. 

Thứ hai, Phân tích, đánh giá toàn diện pháp luật và thực tiễn tổ chức và 

hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh Việt Nam chủ yếu trong giai 

đoạn hiện nay. Từ đó, tạo dựng bức tranh sát thực về tổ chức và hoạt động của 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam hiện nay với những ưu điểm, hạn 

chế về pháp luật và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành 

phố thuộc tỉnh. 
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Thứ ba, xuất phát từ nhận thức lý luận và thực trạng chính quyền thành 

phố thuộc tỉnh, luận án chỉ ra sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới tổ chức và 

hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh phù hợp với yêu cầu, điều 

kiện cụ thể của Việt Nam, có tính xu hướng chung của chính quyền đô thị 

các nước; đồng thời đề xuất các quan điểm và giải phápnhằm đổi mới hơn 

nữa tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh theo hướng 

năng động, sáng tạo, dân chủ và quản lý có hiệu quả. Luận án hướng đến 

việc đề xuất các giải pháp đưa ra có tính toàn diện, đồng bộ, khả thi cho đổi 

mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh trong Nhà 

nước pháp quyền Việt Nam hiện nay 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

 Luận án góp phần làm phong phú các vấn đề lý luận về tổ chức và 

hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh gắn với quản lý nhà nước 

về đô thị và quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN 

Việt Nam.  

 6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Kết quả nghiên cứu của luận án là cung cấp luận cứ khoa học về 

đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; là tài 

liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà làm luật trong 

việc soạn thảo, ban hành chính sách, pháp luật về tổ chức chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh trên các phương diện tổ chức và hoạt động theo các 

yêu cầu cải cách CQĐP nói chung hiện nay và đặc điểm của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh. 

 Luận án có giá trị khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, 

đào tạo đại học và sau đại học các ngành luật học, hành chính học, là tài 

liệu giúp các nhà thực tiễn trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh trong cơ cấu bộ máy nhà nước nói chung. 

 7. Cơ cấu của Luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận 

án gồm bốn chương, 10 tiết 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

1.1. Tình hình nghiên cứu ở nƣớc ngoài liên quan đến đề tài 

         Ở các nước trên thế giới có rất nhiều tài liệu, công trình nghiên 

cứu về CQĐP, tự quản ở địa phương, mô hình tổ chức chính quyền thành 

phố trên thế giới, các công trình nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau về 

mô hình chính quyền thành phố. Các công trình được nghiên cứu ở nhiều 

góc độ, khía cạnh khác nhau, các công trình nghiên cứu đã đã đề cập một 

cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến vấn đề tổ chức và hoạt động chính quyền 

đô thị. Ít nhiều có đề cập chính quyền thành phố thuộc tỉnh trên thế giới. 

Nên có những nội dung, quan điểm trong các công trình là những tài liệu có 

giá trị cả về lý luận và thực tiễn để tôi chọn lọc, kế thừa, phát triển trong 

quá trình nghiên cứu đề tài luận án của mình. 

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc liên quan đến đề tài 

Các công trình nghiên cứu liên quan tổ chức và hoạt động của CQĐP, 

trong đó có chính quyền thành phố thuộc tỉnh được các nhà khoa học và 

chuyên gia, giới luật học đặc biệt quan tâm và nghiên cứu. Vấn đề đổi mới 

tổ chức và hoạt động của CQĐP nước ta đã và đang được quan tâm nghiên 

cứu trên nhiều phương diện khác nhau thông qua các đề tài khoa học cấp 

nhà nước, cấp bộ, sách chuyên khảo, bài viết trên các tạp chí nghiên cứu, 

tham luận tại các hội thảo khoa học của các nhà lý luận, nhà quản lý là vấn 

đề được nhiều nhà khoa học tiếp cận, nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau, 

cả về cơ cấu tổ chức cũng như về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của CQĐP. 

1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu và các vấn đề tiếp tục nghiên 

cứu trong luận án 

1.3.1. Các kết quả nghiên cứu luận án kế thừa và phát triên 

Các công trình nghiên cứu ở càng tầng, cấp khác nhau đã phần nào là 

sáng tỏ khái niệm về quyền lực nhà nước, tổ chức thực hiện quyền lực nhà 

nước.Các công trình nghiên cứu cũng đã xây dựng khái niệm về CQĐP, vị 

trí, chức năng cơ bản của thiết chế này. Một số công trình đã đề cập khái 

niệm chính quyền đô thị, vị trí, tính chất, chức năng, những yếu tố tác động 

tổ chức và hoạt động chính quyền đô thị... Đặc biệt là các công trình nước 

ngoài đã đi sâu phân tích chế độ tự quản, tự trị của CQĐP, các mô hình tổ 
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chức và hoạt động chính quyền đô thị trên thế giới, vấn đề phân cấp, phân 

quyền, xây dựng chính quyền thành phố trực thuộc trung ương; các công 

trình khoa học mà tác giả của luận án tiếp cận đã nghiên cứu sâu sắc về tổ 

chức và hoạt động của CQĐP trong lịch sử, nghiên cứu CQĐP qua các thời 

kỳ, mối quan hệ chính quyền trung ương và CQĐP. Thực trạng tổ chức và 

hoạt động của CQĐP nói chung, của khu vực đô thị nói riêng trong đó có 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh, phân tích những bất cập, hạn chế về bộ 

máy CQĐP; các công trình khoa học đã đưa ra các kiến nghị, giải pháp đổi 

mới tổ chức CQĐP, các mô hình tổ chức CQĐP, chính quyền đô thị nói 

chung. Giải pháp như xây dựng chính quyền một cấp, xây dựng chính 

quyền hai cấp phù hợp đặc điểm, yêu cầu quản lý nhà nước, các kiến nghị 

cụ thể về tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND... 

1.3.2. Những vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo, cần phải tiếp tục 

nghiên cứu 

Luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu làm rõ những nội dung khoa học sau: 

Thứ nhất, tiếp tục hệ thống hoá và làm rõ các quan niệm liên quan đến 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh, làm rõ cấu trúc của cấp chính quyền này, 

xác định rõ về mặt khoa học mối quan hệ giữa chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh với các cấp khác, những yếu tố chi phối hiệu quả thực thi quyền lực 

của cấp chính quyền này cũng như những cách thức chính quyền thành phố 

sử dụng để quản lý điều hành tại địa phương... 

Thứ hai, nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh qua các giai đoạn, trọng tâm là giai đoạn 

từ khi có Hiến pháp năm 1992, đặc biệt là từ khi có Hiến pháp 2013 và luật 

tổ chức CQĐP năm 2015 về mặt thể chế và thực tiễn tổ chức và hoạt động 

của chính quyền thành phố thuộc tỉnh. 

Thứ ba, luận án đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt 

động nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh ở nước ta phù hợp với giai đoạn phát triển xã hội hiện nay. 

1.3.3 Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu 

Trên thực tế, chính quyền thành phố thuộc tỉnh là loại chính quyền rất 

ít được nghiên cứu, thậm chí không được để ý. Với kết quả nghiên cứu hiện 

có và qua quá trình nhận thức chính quyền thành phố thuộc tỉnh hiện nay 

với các ưu điểm, thành tựu, cũng như những bất cập, hạn chế chưa đáp ứng 
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được các đòi hỏi của thực tế, luận án xác định các câu hỏi nghiên cứu chủ 

yếu đặt ra cho luận án là: 

- Chính quyền thành phố thuộc tỉnh là gì, có các đặc điểm và vị trí, vai 

trò nào trong quản lý nhà nước ở địa phương? 

- Nội hàm cơ bản tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh là gì? 

- Thực trạng tổ chức và hoạt động của CQĐP hiện nay như thế nào? 

Đánh giá nó đáp ứng như thế nào các yêu cầu của quản lý nhà nước ở địa 

phương, các yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa và các điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay? 

- Có những vấn đề gì đặt ra cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh? Việc đổi mới tổ chức và hoạt động phải 

tuân theo các quan điểm có tính nguyên tắc nào? Cần có những giải pháp 

nào cho đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh? 

 

CHƢƠNG 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

 CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH  

2.1. Khái niệm, vai trò và phân loại chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh 

2.1.1.  Khái niệm và đặc điểm chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

2.1.1.1. Chính quyền địa phương 

CQĐP là thiết chế nhà nước tổ chức trên đơn vị hành chính – lãnh thổ, 

bao gồm cơ quan đại diện và cơ quan hành chính Nhà nước hoặc cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương lập ra nhằm 

thể hiện ý chí nhân dân trong thực thi pháp luật và quản lý các lĩnh vực của 

đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.CQĐP nói chung có các đặc điểm 

sau đây: 

Thứ nhất, CQĐP là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên 

đơn vị hành chính địa phương cụ thể.  

Thứ hai, CQĐP về cơ cấu gồm hai loại cơ quan là cơ quan hội đồng do 

nhân dân địa phương bầu ra để thể hiện ý chí nhân dân.  
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Thứ ba, tùy theo quan niệm về quyền lực nhà nước, tổ chức bộ máy 

chính quyền nhà nước mà có các mô hình, nguyên tắc tổ chức CQDP khác 

nhau. 

2.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của chính quyền thành phố thuộc tỉnh. 

Chính quyền thành phố thuộc tỉnh, là thiết chế nhà nước địa phương, một 

bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước thống nhất do nhân dân địa 

phương lập ra nhằm bảo đảm việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, tổ chức 

quản lý các mặt của đời sống xã hội ở thành phố thuộc tỉnh. 

Thứ nhất, chính quyền thành phố thuộc tỉnh là một cấp trong tổ chức của 

CQĐP gắn với đặc thù của các khu vực đô thị phù hợp với các tiêu chí nhất 

định. 

Thứ hai,chức năng, nhiệm vụ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

chủ yếu là quản lý đô thị theo nguyên tắc phân quyền, phân cấp 

Thứ ba,hoạt động của chính quyền thành phố đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất, liên thông nội tại giữa chính quyền thành phố thuộc tỉnh với 

chính quyền cấp trên (tỉnh) và chính quyền cấp dưới (phường, xã). 

Thứ tư,cơ quan của chính quyền thành phố thuộc tỉnh thường được đặt 

tại nơi có vị trí đặc biệt để thực hiện vai trò là  trung tâm hành chính, chính 

trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. 

2.1.2.  Vai trò và phân loại chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

2.1.2.1. Vai trò của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

Chính quyền thành phố thuộc tỉnh có vị trí đặc biệt, thể hiện vai trò hết 

sức quan trọng trong hoạt động chung của bộ máy nhà nước. Chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh là đơn vị trung gian, là cầu nối - sợi dây liên lạc giữa 

chính quyền cấp tỉnh với chính quyền cấp xã. Hầu hết thành phố thuộc tỉnh 

ở nước ta hiện nay là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của 

tỉnh, một số thành phố lớn. Thành phố thuộc tỉnh là những nơi tập trung dân 

cư với số lượng lớn, mật độ dân cư cao. Thành phố thuộc tỉnh còn có tính 

đồng bộ và thống nhất tương đối cao.  

2.1.2.2. Phân loại chính quyền thành phố thuộc tỉnh  

- Theo đơn vị hành chính: phân thành 03 loại: loại I, loại II và loại III 

- Phân loại theo tính chất của đô thị: đô thị thông thường và đô thị đặc 

thù 

- Phân loại theo số lượng thành phố thuộc tỉnh mỗi tỉnh 
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- Phân loại theo tiêu chí là thủ phủ hay không phải là thủ phủ của tỉnh 

2.2. Nội hàm tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh. 

2.2.1. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền thành 

phố thuộc tỉnh.   

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh bao gồm các nguyên tắc chung cho cả bộ máy nhà nước và các nguyên 

tắc đặc thù căn cứ vào tính chất, đặc điểm chung và cụ thể. Các nguyên tắc 

chung, cơ bản của bộ máy nhà nước nước ta áp dụng cho tổ chức và hoạt 

động của CQĐP nói chung, chính quyền thành phố thuộc tỉnh nói riêng là:   

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; 

thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân 

dân. 

3. HĐND làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. 

4. UBND hoạt động theo chế độ tập thể UBND kết hợp với trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND. 

Trong các nguyên tắc trên đây thì hai nguyên tắc đầu là nguyên tắc 

chung của cả bộ máy nhà nước, nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc chung của 

Quốc hội và HĐND các cấp, nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc đặc thù của 

UBND.Tất cả nguyên tắc trên đây đều là cần thiết. Tuy nhiên, sẽ là hợp lý 

hơn, đầy đủ hơn nếu bổ sung thêm nguyên tắc: Phát huy tính chủ động, 

sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của CQĐP. Vì nếu thiếu nguyên tắc này thì sẽ 

không có sự thống nhất và có sự mâu thuẫn với nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Chính phủ; không phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

CQĐP. 

2.2.2. Tổ chức của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

Phù hợp với chức năng nói trên, tổ chức của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh thể hiện ở các mặt tổng quát sau: 

- Thành lập các cơ quan cấu thành bộ máy chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhất định trong thể 

thống nhất thực hiện chức năng chung;  

- Sắp xếp, xác định các chức danh, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ, công 

chức vào các cơ quan trong bộ máy chính quyền thành phố thuộc tỉnh; 
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- Xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan, bộ phân cơ quan bên trong 

của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; 

- Thiết lập mối quan hệ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh với 

chính quyền cấp trên, với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính 

trị.  

Ngoài ra, chính quyền thành phố thuộc tỉnh là bộ phận cấu thành của 

bộ máy nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương do cộng đồng 

dân cư địa phương lập ra, với vị trí, vai trò và chức năng của mình, nó bảo 

đảm việc thể hiện và thực hiện ý của cư dân địa phương trong lợi ích và sự 

thống nhất chung của bộ máy nhà nước.  

2.2.3. Hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

Hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh gồm hoạt động 

của HĐND và hoạt động của UBND.Mỗi loại cơ quan này có các hình thức, 

phương thức, quy chế hoạt động khác nhau tương ứng với vị trí, vai trò, tính 

chất, đặc điểm của mình. 

HĐNDlà cơ quan đại diện nhân dân và là cơ quan làm việc theo chế 

độ hội nghị và quyết định theo đa số. Đây là nguyên tắc làm việc được thực 

hiện chung đối với các cơ quan đại diện ở cả cấp trung ương và cấp địa 

phương giống như hoạt động của hội đồng địa phương ở các quốc gia. Các 

quyết nghị của HĐND về nguyên tắc là quyết định của cộng đồng dân cư 

địa phương.Với nguyên tắc này, các vấn đề quan trọng của địa phương 

được quyết định bởi đa số dân cư địa phương thông qua người đại diện của 

họ tham gia HĐND. 

UBND là hoạt động theo chế độ tập thể UBND kết hợp với trách 

nhiệm của Chủ tịch UBND.Theo đó, UBND Việt Nam không áp dụng chế 

độ thủ trưởng với người đứng đầu địa phương là cá nhân như cơ quan hành 

chính nhà nước nhiều nước.Nó là sự kết hợp giữa chế độ tập thể làm việc 

với chế độ thủ trưởng. 

2.3. Các mối quan hệ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh ở địa 

phƣơng:  

- Quan hệ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh với cấp uỷ Đảng ở 

thành phố thuộc tỉnh 

- Quan hệ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh với Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các thành viên  
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- Quan hệ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh với chính quyền cấp 

trên trực tiếp 

- Quan hệ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh với chính quyền cấp 

dưới 

- Quan hệ của chính quyền thành phố thuộc tỉnh với chính quyền cùng 

cấp 

2.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh 

2.4.1. Đặc trưng của quản lý đô thị và đặc điểm của thành phố thuộc 

tỉnh.  

Thứ nhất, lãnh thổ thành phố thuộc tỉnh là một thể thống nhất, liên 

hoàn, không thể chia cắt thành bộ phận riêng rẽ.  

Thứ hai, dân cư thành phố thuộc tỉnh là một khối thống nhất về các 

nhu cầu và lợi ích về vật chất, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội... được đáp 

ứng trên quy mô toàn đô thị, không phụ thuộc vào từng địa bàn cư trú, 

người dân có thể sống ở địa bàn này, nhưng đi làm ở địa bàn khác.  

Thứ ba, thành phố thuộc tỉnh thường là trung tâm chính trị - hành 

chính, trung tâm kinh tế, trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục, khoa học 

của một tỉnh hay của một vùng; nơi tập trung chủ yếu các cơ sở kinh tế, hạ 

tầng vật chất quan trọng như trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, hệ 

thống giao thông, liên lạc, điện nước, công trình xây dựng, khu vui chơi, 

giải trí... 

2.4.2. Xu hướng đổi mới trong bản thân nền hành chính công từ 

hành chính truyền thống sang hành chính phát triển trong quá trình cải 

cách hành chính. 

Trong cải cách hành chính hay là sự chuyển đổi nền hành chính thành 

công hay không của cải cách phụ thuộc vào kết quả phân quyền, phân cấp 

quản lý. 

Phân quyền, phân cấp quản lý giữa trung ương - địa phương, giữa các 

cấp CQĐP của nước ta còn nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó nổi lên là 

sự phân cấp chưa rõ, chưa cụ thể, chưa mạnh. Trung ương, cấp trên còn ôm 

đồm, làm thay nhiều việc của chính quyền cấp dưới. Việc đổi mới phân cấp 

theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm cho CQĐP, chính quyền đô thị sẽ 

ảnh hưởng đến mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền 
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thành phố thuộc tỉnh. Tuy nhiên, cải cách hành chính, chuyển đổi nền hành 

chính nhà nước nhất định đòi hỏi phải  tiến hành phân quyền, phân cấp 

quản lý mạnh. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh còn chịu ảnh hưởng của của các yếu tố khác của nền hành chính 

phát triển trong quá trình chuyển đổi nền hành chính truyền thống.  

2.4.3. Sự chuyển đổi cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu 

hoá. 

Việc đổi mới cơ chế vận hành nền kinh tế đòi hỏi phải đổi mới mô 

hình và cơ chế quản lý kinh tế - xã hội và do đó cần thiết khách quan phải 

tiến hành cải cách bộ máy nhà nước. Trong thời gian qua, cơ chế vận hành 

nền kinh tế đã chuyển đổi khá mạnh mẽ, nhưng cơ chế quản lý nhà nước 

còn chuyển biến khá chậm chạp và ngày càng tụt hậu. Mô hình tổ chức và 

phương thức hoạt động của chính quyền địa phương, trong đó có chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh chưa có sự điều chỉnh một cách cơ bản cho phù 

hợp với yêu cầu quản lý mới. Quá trình thay đổi vừa qua mới chỉ dừng lại ở 

một số điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ hoặc chỉ thay đổi tổ chức của số 

cơ quan chuyên môn, giúp việc.  

Các thành phố ở nước ta là những nơi tập trung đông đúc, phong phú, 

đa dạng các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và là nơi nền 

kinh tế thị trường diễn ra sôi động nhất. Chính vì vậy, những đô thị này 

cũng là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất tác động của nền kinh tế thị 

trường với cả 2 chiều tích cực và tiêu cực.  

2.4.4. Đặc điểm về đời sống xã hội, văn hóa, văn minh đô thị. 

Thành phố thuộc tỉnh là một thể thống nhất, liên hoàn, không thể chia 

cắt thành bộ phần riêng lẻ. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội là một 

chỉnh thể liên quan, gắn bó trực tiếp với nhau trên phạm vi toàn đô thị, 

không thể chia cắt theo từng địa bàn. Các công trình kinh tế, xã hội, văn hóa 

chỉ có thể xây dựng theo quy hoạch chung của đô thị nhằm đáp ứng thuận 

lợi nhất nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống của dân cư toàn đô thị, việc 

phân chia địa giới hành chính các đô thị ít có ý nghĩa đối với đời sồng xã 

hội, cũng như công tác quản lý. Dân cư thành phố thuộc tỉnh là tổ chức toàn 
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diện, không phân thành các khối riêng lẻ, các nhu cầu về lợi ích vật chất, 

văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội...  

 Mặt khác, dân cư trong thành phố được hội tụ nhiều vùng, miền khác 

nhau, có cuộc sống khá độc lập với nhau, với lối sống hợp cư, luôn biến 

động, hầu như không có sự liên kết về tập quán, truyền thống, có trình độ 

dân trí cao hơn nông thôn, tôn trọng những chuẩn mực pháp lý hơn là 

những quy tắc có tính cộng đồng. 

 Tóm lại: Chương 2 tác giả luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận 

về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh như: khái 

niệm, đặc điểm, phân loại chính quyền thành phố thuộc tỉnh; vị trí, vai trò 

của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; nội hàm tổ chức và hoạt động của 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh; các mối quan hệ của chính quyền thành 

phố thuộc tỉnh; các yếu tố ảnh hưởng tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh. 

 

CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Ở VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

3.1. Sự hình thành và phát triển của chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh 

Phân tích theo chiều các mốc lịch sử về chính quyền hành chính Việt 

Nam trước năm 1945 cho đến ngày nay. Trong đó dựa vào các văn bản quy 

phạm pháp luật cụ thể để nghiên cứu như các bản Hiến pháp; Luật tổ chức 

HĐND và UBND; điển hình và trọng tâm là Luật Hiến pháp năm 2013 và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. 

3.2. Pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh  

3.2.1. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân  

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý 

chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương 

bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước 

cấp trên. Theo quy định tại Luật tổ chức CQĐP năm 2015, cơ quan của 

HĐND bao gồm (Thường trực HĐND và Ban của HĐND) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1945
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Theo luật tổ chức CQĐP năm 2015 thì hình thức hoạt động của HĐND 

thành phố thuộc tỉnh được xem xét hai khía cạnh: theo chủ thể và theo nội 

dung hoạt động. 

Thứ nhất, hoạt động của HĐND xét theo chủ theo chủ thể gồm: hoạt 

động của tập thể HĐND (kỳ họp HĐND); hoạt động của thường trực 

HĐND; hoạt động của các ban HĐND và hoạt động của đại biểu HĐND. 

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoạt động theo nguyên tắc 

tập thể và quyết định theo đa số (là cơ quan quyết nghị) nên hình thức hoạt 

động quan trọng nhất của HĐND là kỳ họp HĐND. 

Thứ hai, xét theo nội dung: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 

phương  chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương nên nội dung hoạt 

động của HĐND chủ yếu là: ban hành Nghị quyết để quyết định các vấn đề 

quan trọng về kinh tế - xã hội của địa phương; bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch 

UBND, phê chuẩn các thành viên UBND thành phố; giám sát hoạt động của 

UBND thành phố và các cơ quan nhà nước khác đóng trên địa bàn thành 

phố nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất Hiến pháp và pháp luật. 

3.2.2. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân  

Theo quy định tại điều 55, Luật tổ chức CQĐP năm 2015, UBND 

thành phố thuộc tỉnh gồm (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên). Đối với 

UBND thành phố thuộc tỉnh loại I có không quá ba Phó Chủ tịch và UBND 

thành phố thuộc tỉnh loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch. Ủy 

viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thuộc 

tỉnh (ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách công an). 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thuộc tỉnh gồm: 

Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chín; Kế hoạch; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa 

và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Thanh tra; Văn 

phòng HĐND và UBND. Ngoài ra, có nơi có thêm Phòng Kinh tế và Phòng 

Quản lý đô thị: 

Hoạt động UBND thành phố thuộc tỉnh nói riêng được bảo đảm bằng 

hiệu quả hoạt động của tập thể UBND, chủ tịch UBND, các thành viên khác 

của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Do đó UBND thành 

phố thuộc tỉnh hoạt động chủ yếu thông qua bốn hình thức: hoạt động của 

tập thể UBND, hoạt động của Chủ tịch UBND thành phố, hoạt động của 
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phó chủ tịch UBND thành phố và hoạt động của các ủy viên UBND thành 

phố. Ngoài ra đóng vai trò tham mưu giúp việc cho UBND là hoạt động của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. 

3.2.3. Đánh giá chung pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh. 

3.2.3.1. So sánh pháp luật chính quyền thành phố thuộc tỉnh nước ta 

với chính quyền thành phố một số nước.   

So sánh tổ chức chính quyền thành phố ở quốc gia như Trung quốc, 

Đức, Hà Lan... Nhìn chung Chính quyền thành phố thuộc tỉnh nước ta đơn 

giản hơn cả về tổ chức và chế độ hoạt động.  

3.2.3.2. Ưu điểm của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh 

Thứ nhất, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành 

phố thuộc tỉnh đã từng bước hoàn thiện, phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. 

Thứ hai, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới của CQĐP nói chung và 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh nói riêng.  

Thứ ba, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh bước đầu đã có sự phân biệt tổ chức chính quyền đô thị và chính 

quyền nông thôn.  

Thứ tư, các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh đã kế thừa và phát triển các yếu tố hợp lý, tích 

cực trong tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh trước 

đó.  

Thứ năm, về kỹ thuật lập pháp, pháp luật về tổ chức và hoạt động của 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh đã có những bước phát triển về kỹ thuật 

lập pháp. Các câu từ trong văn bản pháp luật cụ thể, rõ nghĩa và dễ áp dụng. 

3.2.3.3. Bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật về tổ chức và hoạt 

động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh.  

Thứ nhất, cách thức tổ chức chính quyền ở nông thôn và đô thị đều 

theo các đơn vị hành chính lãnh thổ là chưa thật hợp lý. 
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Thứ hai, cách thức tổ chức của HĐND các cấp theo Luật tổ chức 

CQĐP năm 2015 hầu như vẫn không có sự khác biệt giữa thành thị và nông 

thôn, giữa các khu vực địa lý khác nhau đó là điều bất hợp lý.  

Thứ ba, Phân định chức trách tập thể và cá nhân, giữa cá nhân với cá 

nhân trong UBND thành phố.  

Thứ tư, luật tổ chức CQĐP năm 2015 đã một bước cụ thể hóa nguyên 

tắc phân định thẩm quyền cho các cơ quan CQĐP, vấn đề phân quyền, phân 

cấp cũng như ủy quyền cho CQĐP cũng được xác định. Đây là cơ sở pháp 

lý quan trọng để xác định thẩm quyền cho các cơ quan CQĐP.  

Thứ năm, Luật tổ chức CQĐP và các văn bản hướng dẫn thi hành còn 

có mâu thuẫn trong quy định chưa được giải quyết 

3.3. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh  

3.3.1.  Tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố thuộc tỉnh 

3.3.1.1. Tổ chức của HĐND thành phố thuộc tỉnh:  

Trong thời gian qua, HĐND thành phố thuộc tỉnh đã từng bước được 

kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng phát 

huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ 

của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu vì 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

3.3.1.2. Hoạt động của HĐND thành phố thuộc tỉnh: 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn HĐND thành phố 

thuộc tỉnh trong cả nước đã phát huy vai trò và hiệu quả của mình, đạt được 

những thành tựu quan trọng.  

3.2.2. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh 

3.2.2.1. Tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh:  

UBND thành phố thuộc tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy 

viên. UBND thành phố thuộc tỉnh loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; loại 

II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch. Ủy viên UBND thành phố 

thuộc tỉnh là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố 

thuộc tỉnh (Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an) 

3.2.2.2. Hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh: 
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Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; về việc thực hiện chức 

năng chấp hành và chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố thuộc tỉnh và 

hiệu quả tại một số địa phương được khảo sát. 

3.3.3. Đánh giá chung thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh  

3.3.3.1. Đánh giá tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành 

phố thuộc tỉnh 

a) Thành tựu trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân thành 

phố thuộc tỉnh 

- Hoạt động của HĐND thành phố thuộc tỉnh trong cả nước từng bước 

được cải tiến, đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vị thế, vai trò của 

HĐND ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị.  

- Chất lượng của đại biểu HĐND thành phố thuộc tỉnh được thể hiện 

đặc biệt rõ qua việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND.  

- Nhìn chung tổ chức HĐND thành phố thuộc tỉnh được bố trí tương 

đối hợp lý, đã phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước, cơ 

quan đại diện ở địa phương.  

b) Hạn chế, bất cậptrong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân 

thành phố thuộc tỉnh.  

- Về tổ chức bộ máy.  

- Về thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyết nghị các vấn đề quan 

trọng địa phương  

- Về hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri 

- Mối quan hệ giữa HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam  cùng cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan 

3.3.3.2. Đánh giá tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành 

phố thuộc tỉnh 

a) Thành tựu trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành 

phố thuộc tỉnh  

- Về cơ cấu tổ chức: 

 + Mô hình tổ chức chính quyền thành phố thuộc tỉnh đã thể hiện được 

là chính quyền của nhân dân, do dân vì nhân dân 

+ UBND thành phố thuộc tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND thành 

phố thuộc tỉnh, vai trò là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.. 
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+ Tổ chức của UBND thành phố có các cơ quan chuyên môn giúp việc. 

Công tác tổ chức và bố trí cán bộ đối với những chức danh của lãnh đạo 

Đảng, chính quyền đảm bảo năng lực thực hiện nhiêm vụ và hoạt động 

chuyên trách. 

-  Về hoạt động: 

+ Hoạt động của các cơ quan chuyên môn và tập thể UBND đã thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật.  

+ Tinh thần đoàn kết, đồng thuận được giữ vững và phát huy hợp lý đã 

góp phần giúp năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện được nâng cao, các 

nguồn lực phát huy hợp lý đã góp phần quan trọng để triển khai hoàn thành 

nhiệm vụ, thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng ở mức cao và ổn định. 

b) Bất cập, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân 

thành phố thuộc tỉnh  

- Về tổ chức: 

+ Mô hình tổ chức CQĐP của nước ta được tổ chức bằng cách HĐND 

thành lập ra UBND, UBND là cơ quan chấp hành của HĐND. Tuy nhiên 

trên thực tế, cả HĐND và UBND đều phụ thuộc rất lớn vào quy định, chỉ 

đạo và điều hành của cơ quan hành chính cấp trên dẫn đến hiện tượng xin ý 

kiến chỉ đạo và UBND không còn nguyên nghĩa là cơ quan chấp hành của 

HĐND. 

+ Chính quyền thành phố thuộc tỉnh được cơ cấu và hoạt động theo 

chế độ tập thể UBND, những vấn đề quan trọng phải do tập thể quyết định 

theo đa số trong các phiên họp sẽ đảm bảo phát huy được trí tuệ tập thể. 

Tuy nhiên, cơ chế tập thể uỷ ban hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế, trách 

nhiệm tập thể UBND, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch UBND, của 

các thành viên UBND không thật sự rõ ràng, một mặt nó chưa phát huy 

được đầy đủ vai trò, trách nhiệm cá nhân. 

- Về hoạt động: 

+ Hoạt động chính quyền thành phố thuộc tỉnh thiếu tính chủ động 

sáng tạo trong quản lý.  

+ Hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND chưa cao, còn 

có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên.  

+ Hiệu quả của phiên họp tập thể UBND thành phố thuộc tỉnh chưa 

cao, chủ yếu mang tính thông báo các công việc chung, các quyết định được 
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đưa ra ở phiên họp trong một số trường hợp chưa phải là ý kiến chung của 

tập thể.  

+ Vai trò của Văn phòng HĐND và UBND như hiện nay chưa đảm 

bảo được chức năng đầu mối của cơ quan tham mưu tổng hợp.  

+ Vấn đề phân cấp, ủy quyền cho UBND thành phố thuộc tỉnh còn 

vướng mắc, hạn chế nhất định.  

Tóm lại: Chương 3 luận án là kết quả nghiên cứu phân tích đánh giá 

thực trạng pháp luật hiện hành và thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh ở Việt Nam hiện nay, luận án chỉ ra những 

thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh. Từ những sự phân tích trên chúng ta thấy sự 

cấp thiết cần đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 

 

CHƢƠNG 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ THUỘC  

TỈNH Ở VIỆT NAM  

4.1. Sự cần thiết đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh hiện nay 

Việc  đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

xuất phát từ các yêu cầu sau: 

Thứ nhất, yêu cầu của quá trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ 

nghĩa 

Thứ hai, đòi hỏi của quá trình phát triển đất nước và quá trình hội nhập quốc 

tế 

Thứ ba, đòi hỏi của quản lý ở đô thị 

Thứ tư, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động 

của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

4.2. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh 
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Các quan điểm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh được xác định trong luận án là: 

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng và quyền làm chủ của nhân 

dân địa phương 

2.  Phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và xu hướng 

hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa 

3.  Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền địa 

phương. 

4. Tăng cường tính tự chủ, tự quản, năng động, sáng tạo của chính 

quyền địa phương. 

5. Tôn trọng và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công 

dân 

6. Bảo đảm tính đồng bộ trong đổi mới tổ chức và hoạt động của chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh 

4.3. Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh 

4.3.1. Nhóm giải pháp chung 

1. Đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy Đảng.  

2. Tổ chức chính quyền thành phố thuộc tỉnh đáp ứng yêu cầu quản lý 

nhà nước đối với chính quyền đô thị. 

3. Thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn và 

chức năng tổ chức cung ứng dịch vụ công của chính quyền thành phố thuộc 

tỉnh 

4. Đổi mới phân quyền,phân cấp, tản quyền quản lý giữa các cấp chính 

quyền thành phố thuộc tỉnh.  

5. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền thành 

phố thuộc tỉnh 

4.3.2. Các giải pháp cụ thể về tổ chức và hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh 

1. Giải pháp đối với Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh:  

- Xây dựng một mô hình tổ chức HĐND thành phố thuộc tỉnh năng 

động, phù hợp đặc thù của đô thị theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. 

-  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân và 

các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh; 



25 

 

- Nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu HĐND thành phố thuộc tỉnh;  

- Tăng cường tính dân chủ trong bầu cử Hội đồng nhân dân;  

- Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân, nâng cao 

hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của Hội 

đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh;  

- Hoàn thiện bộ máy giúp việc – Văn phòng Hội đồng nhân dân thành 

phố thuộc tỉnh. 

2. Giải pháp đối với Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh: 

- Đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy hành chính ở thành phố 

thuộc tỉnh;  

- Đổi mới tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;  

- Xây dựng mô hình Khu phố tự quản ở địa bàn phường; 

- Lập chức danh Thị trưởng thành phố thuộc tỉnh;  

- Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

3. Đổi mới mối quan hệ công tác ở Chính quyền thành phố thuộc tỉnh. 

Mối quan hệ giữa CQĐP cấp trên đối với CQĐP cấp dưới được thực 

hiện theo nguyên tắc kết hợp tốt nhất sự lãnh đạo tập trung theo ngành với 

quyền quản lý tổng thể của địa phương. 

Để công tác quản lý của bộ máy chính quyền thành phố thuộc tỉnh có 

hiệu lực, hiệu quả, các mối quan hệ chỉ đạo, điều hành, chấp hành, hướng 

dẫn, phối hợp… phải có sự thay đổi về hình thức, phạm vi, tính chất và đặc 

biệt phải tăng cường tính hiệu lực của các mối quan hệ trong mô hình chính 

quyền đô thị. Chính quyền thành phố phải xử lý tốt các mối quan hệ giữa 

UBND thành phố thuộc tỉnh với UBND phường, xã; giữa cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND thành phố thuộc tỉnh. 

4.3.3. Đề xuất cụ thể về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động 

của chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

1. Cấp chính quyền thành phố thuộc tỉnh 

Cấp chính quyền thành phố thuộc tỉnh được tổ chức gồm: HĐND và 

Thị trưởng. 

2. Cấp chính quyền phường, xã trực thuộc thành phố thuộc tỉnh 
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Cấp chính quyền phường, xã trực thuộc thành phố thuộc tỉnh tổ chức 

theo hướng: 

+ Tổ chức chính quyền phường: Không tổ chức HĐND ở phường. Tổ 

chức bộ máy ở phường chỉ có cơ quan hành chính phường. Cơ quan hành 

chính phường thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa 

bàn theo cơ chế uỷ nhiệm của Thị trưởng thành phố thuộc tỉnh. Đứng đầu là 

Phường trưởng.  

+ Tổ chức chính quyền xã: Mặc dù là đơn vị hành chính nằm trong 

thành phố thuộc tỉnh, nhưng mọi hoạt động ở đây vẫn đang mang tính nông 

thôn, là đơn vị hành chính cơ sở. Do đó mô hình chính quyền ở đây vẫn 

hoàn chỉnh. 

 Tóm lại: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích ở các chương 

trước của luận án, Chương 4 luận án tác giả chỉ ra sự cần thiết, yêu cầu đổi 

mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; quan điểm, 

nội dung đổi mới; các giải pháp đổi mới về mô hình tổ chức, nhân sự và đổi 

mới hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh nhằm hoàn thiện về tổ 

chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh. 
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KẾT LUẬN 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nói chung, 

chính quyền thành phố thuộc tỉnh nói riêng là một yêu cầu tất yếu khách 

quan phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng và Hiến pháp năm 2013. 

Quá trình đổi mới về tổ chức và hoạt động của Chính quyền thành phố 

thuộc tỉnh mang tính thường xuyên, liên tục dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

 Kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án được thể hiện nội dung 

cơ bản sau:  

1. Luận án xây dựng các khái niệm, đặc điểm của chính quyền thành 

phố thuộc tỉnh; vị trí, vai trò của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; nội hàm 

tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; phân tích mối 

quan hệ cơ bản của chính quyền thành phố thuộc tỉnh với các cơ quan nhà 

nước; luận án đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động 

của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; một số mô hình chính quyền đô thị 

một số nước trên thế giới từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

2. Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật về tổ 

chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh, phân tích thực 

tiễn tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh trong cả 

nước, đánh giá ưu điểm, hạn chế, bất cập và bài học kinh nghiệm, phân tích 

nguyên nhân của hạn chế, bất cập. Từ đó, luận án đã chỉ ra sự cần thiết, yêu 

cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh; 

quan điểm, nội dung đổi mới; các giải pháp đổi mới về mô hình tổ chức, 

nhân sự và đổi mới hoạt động của chính quyền thành phố thuộc tỉnh nhằm 

hoàn thiện về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền 

thành phố thuộc tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà  nước pháp quyền và 

quản lý nhà nước ở đô thị. 

 


