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1. KHAÙI QUAÙT VEÀ NHAØ NÖÔÙC
Nhaø nöôùc coù moät soá ñaëc tröng:
- Thieát laäp quyeàn löïc ñaëc bieät
- Quaûn lyù daân cö theo ñôn vò haønh chính –
laõnh thoå khoâng phaân bieät daân toäc, giôùi
tính, huyeát thoáng, tuoåi taùc, ngheà nghieäp…
- Coù chuû quyeàn quoác gia
- Ban haønh PL
- Quy ñònh vaø thu caùc loaïi thueá
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Nhaø nöôùc laø moät toå chöùc ñaëc bieät cuûa quyeàn
löïc chính trò, moät boä maùy chuyeân laøm nhieäm
vuï cöôõng cheá vaø thöïc hieän caùc chöùc naêng
quaûn lyù ñaëc bieät nhaèm duy trì traät töï XH, thöïc
hieän muïc ñích baûo veä ñòa vò cuûa giai caáp
thoáng trò trong XH.

NHÀ
NƢỚC
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2.

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN
TRONG BỘ MÁY NHÀ NƢỚC

2.1. Khái quát về hệ thống các cơ
quan trong bộ máy nhà nƣớc
Nhà nƣớc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của mình thông qua hệ
thống các cơ quan trong bộ máy
nhà nƣớc
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a. Đặc điểm của các cơ quan nhà nƣớc
- Cơ quan nhà nƣớc là một tổ chức công
quyền có tính độc lập tƣơng đối với cơ
quan nhà nƣớc khác
- Thực thi nhiệm vụ thông qua những
con ngƣời làm việc trong cơ quan nhà
nƣớc
- Tính quyền lực
- Thẩm quyền bị giới về không gian (lãnh
thổ), thời gian có hiệu lực, về đối tƣợng
chịu sự tác động
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-Thẩm quyền bị giới hạn bởi các quy
định pháp luật (chỉ đƣợc làm những gì
mà PL cho phép)

Thẩm quyền và quyền?
- Mỗi cơ quan nhà nƣớc có hình thức và
phƣơng pháp hoạt động phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan
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b. Một số yếu tố tác động đến tổ chức và
hoạt động của các cơ quan Nhà nƣớc
- Bản chất của nhà nƣớc
+ Tính giai cấp
+ Tính xã hội
mối tƣơng quan giữa tính giai cấp và tính
xã hội
- Hình thức nhà nƣớc:
+ Chính thể
+ Cấu trúc
+ Chế độ chính trị
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- Nguyên tắc tổ chức, thực hiện quyền
lực nhà nƣớc:
+ Phân quyền:
* cứng rắn
* mềm dẻo
+ Tập quyền
- Đảng phái chính trị
- Mô hình tổ chức nhà nƣớc của các
quốc gia khác
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- Lợi ích
- Truyền thống, lịch sử
- Điều kiện lịch sử cụ thể nhƣ: kinh tế,
văn hóa, xã hội, con ngƣời, ngoại
giao, tƣơng quan lực lƣợng
- Học thuyết, quan điểm, trƣờng phái
khoa học kinh tế, chính trị, pháp lý,
hành chính
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Theo Anh/Chị có những hệ thống cơ
quan nhà nƣớc nào?
Có nhiều cách (tiêu chí) khác nhau để
phân loại hệ thống các cơ quan nhà
nƣớc
- Theo đơn vị hành chính - lãnh thổ:
+ Hệ thống cơ quan nhà nƣớc ở TW
+ Hệ thống các cơ quan nhà nƣớc ở
địa phƣơng
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- Theo chức năng thực hiện quyền lực
nhà nƣớc
+ cơ quan lập pháp
+ cơ quan hành pháp
+ cơ quan tƣ pháp
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- Theo phạm vi thẩm quyền
+ Các cơ quan nhà nƣớc có thẩm
quyền chung
+ Các cơ quan nhà nƣớc có thẩm
quyền riêng
- Theo nguồn gốc hình thành:
+ cơ quan đại diện nhân dân do
nhân dân trực tiếp thành lập
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2.2. CAÙC CÔ QUAN TRONG BMNN
2.2.1. Nghò vieän (QH, HÑ quoác gia, HÑ daân toäc…)
a) Vò trí phaùp lyù:
Nghò vieän laø cô quan ñaïi dieän, cô quan quyeàn löïc
nhaø nöôùc TW, laø cô quan laäp phaùp trong heä
thoáng caùc CQNN
Vò trí phaùp lyù cuûa Nghò vieän thöôøng quy ñònh
baèng caùc quy phaïm chöùa trong VB coù hieäu
löïc phaùp lyù toái cao
Vò trí phaùp lyù cuûa Nghò vieän phuï thuoäc raát nhieàu
vaøo hình thöùc chính theå, ñaûng phaùi chính trò
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b) Thaåm quyeàn:
+ Trong lónh vöïc laäp phaùp:

Laäp phaùp = Nghò vieän
Chöùc naêng cuûa nghò vieän gaén lieàn vôùi nhieäm
vuï laäp hieán, laäp phaùp
+ Trong lónh vöïc ngaân saùch, taøi chính
+ Trong lónh vöïc ñoái ngoaïi, phoøng thuû quoác gia
+ Trong lónh vöïc haønh phaùp

+ Trong lónh vöïc xeùt xöû:
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c) Cô caáu:
+ Ñoái vôùi NNLB:
Cô caáu 2 vieän (TNV vaø HNV) thöôøng aùp duïng
ôû NNLB, nhöng ñaây khoâng phaûi laø ñaëc thuø
cuûa nghò vieän cuûa NNLB
ÔÛ caùc NNLB, TNV thöôøng ñaïi dieän töøng bang,
coøn HNV ñaïi dieän cho toaøn lieân bang
Coù nhöõng coâng vieäc caû 2 vieän ñeàu phaûi laøm;
coù nhöõng coâng vieäc chæ thuoäc chöùc naêng cuûa
Vieän naøy maø khoâng phaûi cuûa Vieän kia vaø
ngöôïc laïi
Tuy nhieân, khoâng coù Vieän naøo cao hôn Vieän naøo
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+ ÔÛ nhaø nöôùc ñôn nhaát:
HNV (Vieän thöù daân): do phoå thoâng ñaàu phieáu
tröïc tieáp baàu ra, ñaïi dieän quyeàn lôïi
cho caùc taàng lôùp daân cö
TNV (Vieän nguyeân laõo, Vieän ñaïi quan)
thöôøng khoâng do phoå thoâng ñaàu phieáu
tröïc tieáp baàu ra, maø coù theå do baàu giaùn
tieáp, boå nhieäm hoaëc ñeå thöøa keá
TNV thöôøng hoaït ñoäng raát hình thöùc, coøn HNV
thöôøng coù nhieàu quyeàn haïn hôn.
Nhieàu tröôøng hôïp noùi tôùi HNV töùc laø noùi tôùi
Nghò vieän
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2.2.2. Nguyeân thuû quoác gia (Vua, Toång
thoáng…)
a) Vò trí phaùp lyù:
NTQG laø ngöôøi ñöùng ñaàu nhaø nöôùc, coù
quyeàn thay maët nhaø nöôùc veà maët ñoái noäi
vaø ñoái ngoaïi
Veà nguyeân taéc, NTQG ñeàu laø ñaïi dieän
töôïng tröng cho söï beàn vöõng vaø taäp
trung cuûa nhaø nöôùc
19

b) Thaåm quyeàn:
+ Trong lónh vöïc haønh phaùp:
Coù quyeàn ñieàu haønh ñaát nöôùc
Boå nhieäm caùc quan chöùc cao caáp cuûa nhaø nöôùc
Coù quyeàn thoáng lónh caùc LLVT, phong haøm
cao caáp trong LLVT
+ Trong lónh vöïc tö phaùp:
Coù quyeàn boå nhieäm, mieãn nhieäm thaåm phaùn
Coù quyeàn aân xaù, quyeàn giaûm hình phaït…
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+ Trong lónh vöïc laäp phaùp:
Coâng boá nhöõng ñaïo luaät ñaõ ñöôïc nghò vieän
thoâng qua

“Phuû quyeát” caùc ñaïo luaät cuûa nghò vieän:
•

Phuû quyeát tuyeät ñoái (toaøn vaên)

•

Phuû quyeát töông ñoái (toaøn vaên)

•

Phuû quyeát löïa choïn (phuû quyeát moät
phaàn)
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Phuû quyeát boû tuùi (ôû Mó): nhöõng döï luaät maø Toång
thoáng khoâng göûi traû laïi trong voøng 10 ngaøy
(khoâng keå ngaøy CN) sau ngaøy ñeä trình leân
Toång thoáng seõ trôû thaønh ñaïo luaät,
nhö tröôøng hôïp Toång thoáng ñaõ pheâ chuaån,
tröø tröôøng hôïp vì Quoác hoäi nghæ hoïp
neân Toång thoáng khoâng theå göûi traû laïi
cho Quoác hoäi ñöôïc. Trong tröôøng hôïp ñoù, döï
luaät naøy seõ khoâng trôû thaønh ñaïo luaät
+ Nhöõng lónh vöïc khaùc
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c) Thuû tuïc truyeàn ngoâi vua / baàu Toång thoáng:
Truyeàn ngoâi vua: hieän nay thöôøng coù 3 caùch
+ Thöù nhaát, chæ ñöôïc truyeàn ngoâi cho con trai
(Thuïy Ñieån)
+ Thöù hai, neáu khoâng coù con trai, thì truyeàn ngoâi
cho con gaùi (Anh)
+ Thöù ba, neáu khoâng coù con trai, thì truyeàn ngoâi
cho chaùu trai, neáu cuõng khoâng coù chaùu trai,
thì truyeàn ngoâi cho con gaùi, chaùu gaùi (AÙo)
Rieâng Malaysia: nhaø vua leân ngoâi do baàu cöû,
vôùi nhieäm kyø 5 naêm
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Baàu Toång thoáng:
Toång thoáng ñöôïc baàu cöû döïa treân cô sôû
Nghò vieän, hoaëc do Nghò vieän baàu ra
(caùc nöôùc CHÑN)
Toång thoáng do phoå thoâng ñaàu phieáu tröïc
tieáp hoaëc giaùn tieáp maø ra (caùc nöôùc
CHTT nhö Mó, hoaëc CH löôõng tính nhö
Phaùp)
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2.2.3. Chính phuû
a) Vò trí phaùp lyù:
CP laø cô quan haønh phaùp
Quyeàn haønh phaùp laø gì?
Heä thoáng caùc cô quan haønh phaùp (cô quan
haønh chính nhaø nöôùc) coù 1 soá ñaëc ñieåm
caàn löu yù:
+ Laø “trung taâm” cuûa BMNN
+ Laø boä maùy haønh ñoäng
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+ Hoaït ñoäng theo cheá ñoä thuû tröôûng hoặc
tập thể hoặc kết hợp cả 2
+ Hoaït ñoäng thöôøng xuyeân, lieân tuïc (coù
tính keá thöøa)
+ Coù tính thöù baäc chaët cheõ, baûo ñaûm tính
thoáng nhaát cuûa caû BMHCNN
+ Coù quy moâ lôùn nhaát so vôùi heä thoáng caùc
cô quan khaùc trong BMNN
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b) Thaåm quyeàn:
+ CP quaûn lyù moïi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa
XH
+ Vaïch ra chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi
+ CP coù thaåm quyeàn trong lónh vöïc laäp
quy, laäp phaùp
+ CP coù thaåm quyeàn trong lónh vöïc tö
phaùp
+ CP coù thaåm quyeàn trong caùc lónh vöïc
khaùc
27

2.2.4. TA
a) Vò trí phaùp lyù: TA laø cô quan xeùt xöû
(TA laø cô quan thöïc hieän quyeàn tö
phaùp)
b) 1 soá ñaëc ñieåm cô baûn
+ TA ñöôïc toå chöùc theo caáp xeùt xöû
+ TA coù caùc caáp xeùt xöû: sô thaåm,
chung thaåm vaø thuû tuïc ñaëc bieät
(thuû tuïc GÑ)
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+ TA hoaït ñoäng ñoäc laäp trong khi
xeùt xöû
+ TA xeùt xöû coù söï tham gia cuûa
ñoaøn boài thaåm
+ Phaùn quyeát cuûa TA coù theå bò
khaùng caùo, khaùng nghò
+ TA xeùt xöû coâng khai

29

2.2.5. Cô quan coâng toá: coù quyeàn
nhaân danh nhaø nöôùc ñöa vuï aùn ra
Toøa vaø thöïc hieän söï buoäc toäi ñoái
vôùi bò caùo
Phaïm vi thöïc haønh quyeàn coâng toá
chuû yeáu ñöôïc tieán haønh trong lónh
vöïc TTHS; tuy nhieân, ôû moät soá
nöôùc, quyeàn coâng toá coøn ñöôïc
thöïc hieän trong lónh vöïc TTDS
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Cô quan coâng toá thöôøng thuoäc heä

thoáng haønh phaùp (coù nöôùc thuoäc
heä thoáng TA)
Cô quan coâng toá ñoäc laäp vôùi TA
2.2.6. Caùc CQNN ôû ñòa phöông
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2.3. Caùc cô quan trong BMNN CHXHCN VN
2.3.1. Quoác hoäi:

a) Vò trí phaùp lyù:
QH laø CQÑB cao nhaát cuûa nhaân daân, cô quan
quyeàn löïc nhaø nöôùc cao nhaát cuûa nöôùc
CHXHCNVN (Ñ83, HP 1992)
+ QH laø CQÑB cao nhaát cuûa nhaân daân
+ QH laø cô quan quyeàn löïc nhaø nöôùc cao nhaát
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QH LAØ CQÑB CAO NHAÁT CUÛA NHAÂN DAÂN:
+ QH laø cô quan duy nhaát do nhaân daân toaøn
quoác baàu ra theo nguyeân taéc phoå thoâng,
bình ñaúng, tröïc tieáp vaø boû phieáu kín
+ Thay maët nhaân daân, QH quy ñònh, thöïc hieän
vaø baûo ñaûm thöïc hieän quyeàn löïc thoáng
nhaát trong caû nöôùc.
+ QH bieán yù chí cuûa nhaân daân thaønh yù chí
nhaø nöôùc, theå hieän trong HP, L, caùc NQ,
mang tính baét buoäc thöïc hieän chung ñoái vôùi
moïi thaønh vieân trong XH
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QH LAØ CQÑB CAO NHAÁT CUÛA NHAÂN DAÂN:
+ Cô caáu, thaønh phaàn ÑBQH baûo ñaûm tính
ñaïi dieän cho caùc caáp, caùc ngaønh, caùc giôùi,
caùc khu vöïc daân cö, caùc daân toäc, toân giaùo…
+ ÑBQH laø ngöôøi ñaïi dieän cho yù chí vaø
nguyeän voïng cuûa nhaân daân, khoâng chæ
ñaïi dieän cho nhaân daân ôû ñôn vò baàu cöû
ra mình maø coøn ñaïi dieän cho nhaân daân
caû nöôùc; laø ngöôøi thay maët nhaân daân
thöïc hieän quyeàn löïc nhaø nöôùc trong QH
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2. BOÄ MAÙY NHAØ NÖÔÙC CHXHCN
VIEÄT NAM
QH LAØ CÔ QUAN QUYEÀN LÖÏC NHAØ NÖÔÙC CAO NHAÁT:
+ Taát caû quyeàn löïc nhaø nöôùc
ñeàu thuoäc veà nhaân daân.
+ Nhaân daân thöïc hieän quyeàn löïc
cuûa mình baèng cô quan ñaïi dieän
do nhaân daân toaøn quoác baàu ra.

QH
laø cô quan duy nhaát
do nhaân daân toaøn
quoác baàu ra
1 caùch tröïc tieáp

QH LAØ CÔ QUAN QUYEÀN LÖÏC
NHAØ NÖÔÙC CAO NHAÁT
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QH LAØ CÔ QUAN QUYEÀN LÖÏC
NHAØ NÖÔÙC CAO NHAÁT:
+ QH laø cô quan duy nhaát coù quyeàn laäp
hieán vaø laäp phaùp (HP, L, NQ)
+ QH quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà quan troïng
cuûa ñaát nöôùc
+ QH xaùc ñònh caùc nguyeân taéc chuû yeáu veà
toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa BMNN, tröïc
tieáp thaønh laäp caùc cô quan quan troïng
trong BMNN
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QH LAØ CÔ QUAN QUYEÀN LÖÏC
NHAØ NÖÔÙC CAO NHAÁT:

+ QH thöïc hieän quyeàn giaùm saùt toái cao ñoái
vôùi toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Nhaø nöôùc,
thöïc hieän quyeàn giaùm saùt toái cao vieäc
tuaân theo HP, L vaø NQ cuûa QH
b) Thaåm quyeàn:
Ñieàu 84 Hieán phaùp 1992 söûa ñoåi, boå sung
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c) Cơ cấu tổ chức

Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội
Hội đồng dân tộc
Uỷ ban pháp luật;
Uỷ ban tƣ pháp;
Uỷ ban kinh tế;
Uỷ ban tài chính, ngân sách;
Uỷ ban quốc phòng và an ninh;

Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu
niên và nhi đồng;
Uỷ ban về các vấn đề xã hội;
Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trƣờng;
Uỷ ban đối ngoại.

Khi xeùt thaáy caàn thieát, QH thaønh laäp UB
laâm thôøi ñeå nghieân cöùu, thaåm tra moät
döï aùn hoaëc ñieàu tra veà moät vaán ñeà nhaát
ñònh.

2.3.2. Chuû tòch nöôùc:
a) Vò trí phaùp lyù:

CTN laø ngöôøi ñöùng ñaàu nhaø nöôùc, thay
maët nöôùc CHXHCN Vieät Nam veà ñoái
noäi vaø ñoái ngoaïi
b) Thaåm quyeàn: trong caùc lónh vöïc toå chöùc
nhaân söï cuûa BMNN; ANQG; laäp phaùp,
ngoaïi giao; caùc lónh vöïc khaùc (xem HP
1992 söûa ñoåi, boå sung)
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2.3.3. Chính phuû:
a) Vò trí phaùp lyù:
CP laø cô quan chaáp haønh cuûa QH, CQHCNN
cao nhaát cuûa nöôùc CHXHCN Vieät Nam

b) Thaåm quyeàn:
(xem Ñieàu 109, 112 HP 1992 söûa ñoåi, boå sung)
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“… CP thoáng nhaát quaûn lyù vieäc thöïc hieän
caùc nhieäm vuï CT, KT, VH, XH, QP, AN vaø
ñoái ngoaïi cuûa nhaø nöôùc; baûo ñaûm hieäu löïc
cuûa BMNN töø TW ñeán cô sôû; baûo ñaûm
vieäc toân troïng vaø chaáp haønh HP vaø PL;
phaùt huy quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân trong
söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä toå quoác,
baûo ñaûm oån ñònh vaø naâng cao ñôøi soáng
vaät chaát vaø vaên hoùa cuûa nhaân daân.
CP chòu traùch nhieäm tröôùc QH vaø baùo caùo
coâng taùc vôùi QH, UBTVQH, CTN.” (Ñ109)
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1 soá VBQPPL hiện hành coù lieân quan
+ Hieán phaùp 1992 söûa ñoåi, boå sung
+ Luaät Toå chöùc Chính phuû naêm 2001

+ Nghò ñònh soá 178/2007/NÑ-CP ngaøy 03-12-2007 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vaø
cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
+ Nghò ñònh soá 30/2003/NÑ-CP ngaøy 01-4-2003 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vaø cơ cấu
tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ (đaõ baõi boû)
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Cơ cấu tổ chức: CP gồm các Bộ, các CQNB
Bộ, CQNB (gọi chung là Bộ): là cơ quan
của CP, thực hiện chức năng QLNN về các
ngành hoặc lĩnh vực đƣợc giao trong phạm
vi cả nƣớc; QLNN các dịch vụ công trong
các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
nhà nƣớc của Bộ.

Cơ cấu nhân sự: CP gồm TTCP, các Phó TT,
các BT và Thủ trƣởng CQNB
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Có sự phân định thẩm quyền giữa CP (tập thể) và
ngƣời đứng đầu CP là cá nhân TTCP
CP đƣợc tổ chức và hoạt động trên cơ sở kết hợp
chế độ lãnh đạo tập thể (tập thể CP) và chế độ
thủ trƣởng (cá nhân TTCP) và đề cao trách
nhiệm của từng thành viên CP
Hoạt động của CP đƣợc tiến hành theo
3 hình thức:
+ Các phiên họp của CP
+ Sự chỉ đạo, điều hành của TTCP và các Phó TT
(theo sự phân công của Thủ tƣớng)
+ Sự hoạt động của các BT
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CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, gồm:

1. Các tổ chức giúp Bộ trƣởng quản lý nhà
nƣớc gồm:
a) Vụ;
b) Văn phòng;
c) Thanh tra;
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d) Cục;
đ) Tổng cục và tƣơng đƣơng;
e) Cơ quan đại diện của Bộ ở địa phƣơng và
ở nƣớc ngoài.
Không nhất thiết các Bộ, cơ quan ngang Bộ
có tổ chức quy định tại các điểm d, đ, e
2. Các tổ chức sự nghiệp nhà nƣớc trực thuộc
Bộ.
Số lƣợng cấp phó của ngƣời đứng đầu các tổ
chức thuộc Bộ không quá 03 ngƣời.
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2.3.4. TAND
TANDTC, caùc TAND ñòa phöông, caùc
TAQS vaø caùc TA khaùc do luaät ñònh laø
caùc cô quan xeùt xöû cuûa nöôùc CHXHCN
Vieät Nam
TA xeùt xöû nhöõng vuï aùn HS, DS, HN vaø GÑ,
LÑ, KT, HC vaø giaûi quyeát nhöõng vieäc
khaùc theo quy ñònh cuûa PL
2.3.5. Vieän kieåm saùt nhaân daân
VKSND thöïc haønh quyeàn coâng toá vaø kieåm
saùt caùc hoaït ñoäng tö phaùp theo quy ñònh
cuûa HP vaø PL
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2.3.6. HÑND vaø UBND caùc caáp
1 soá VBQPPL hiện hành coù lieân quan
+ Hieán phaùp 1992 söûa ñoåi, boå sung
+ Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND naêm
2003
+ Nghò ñònh soá 13/2008/NÑ-CP (04-02-2008)
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ƣơng
+ Nghò ñònh soá 14/2008/NÑ-CP (04-02-2008)
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh
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HÑND vaø UBND ñöôïc toå chöùc ôû
3 caáp:

+ Tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc TW
(caáp tænh)
+ Huyeän, quaän, thò xaõ, thaønh phoá
thuoäc tænh (caáp huyeän)
+ Xaõ, phöôøng, thò traán (caáp xaõ)
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HÑND laø cô quan quyeàn löïc nhaø nöôùc
ôû ñòa phöông,ñaïi dieän cho yù chí, nguyeän
voïng vaø quyeàn laøm chuû cuûa nhaân daân, do
nhaân daân ñòa phöông baàu ra, chòu traùch
nhieäm tröôùc nhaân daân ñòa phöông vaø
CQNN caáp treân
UBND do HÑND baàu, laø cô quan chaáp haønh
cuûa HÑND, cô quan HCNN ôû ñòa phöông,
chòu traùch nhieäm chaáp haønh HP, luaät,
caùc vaên baûn cuûa caùc CQNN caáp treân
vaø nghò quyeát cuûa HÑND
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Theo nghĩa rộng, BMHCNN ở địa

phƣơng gồm: HĐND và UBND
các cấp
Theo nghĩa hẹp, BMHCNN ở địa
phƣơng chỉ gồm UBND các cấp
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Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND là cơ
quan tham mƣu, giúp UBND cùng cấp
thực hiện chức năng QLNN ở địa phƣơng
và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn
theo sự ủy quyền của UBND cùng cấp và
theo quy định của PL; góp phần bảo đảm
sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh
vực công tác từ trung ƣơng đến cơ sở.
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND làm việc
theo chế độ thủ trƣởng
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Cơ quan chuyên môn thuộc UBND chịu sự
chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và
công tác của UBND cùng cấp, đồng thời
chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ
của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Thủ trƣởng cơ quan chuyên môn thuộc
UBND chịu trách nhiệm và báo cáo công
tác trƣớc UBND, cơ quan chuyên môn
cấp trên và báo cáo công tác trƣớc
HĐND cùng cấp khi đƣợc yêu cầu
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Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
gồm có Sở và cơ quan tƣơng đƣơng Sở
(gọi chung là Sở)
Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp tỉnh gồm có:
+ Văn phòng, Thanh tra, Phòng nghiệp vụ;
+ Chi cục (không nhất thiết cơ quan chuyên môn
nào cũng có);
+ Các tổ chức sự nghiệp (không nhất thiết
cơ quan chuyên môn nào cũng có)
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
đƣợc tổ chức thống nhất
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Các cơ quan chuyên môn đƣợc tổ chức
theo đặc thù riêng của từng địa phƣơng:

1.Sở Ngoại vụ
Những tỉnh không đủ tiêu chí thành lập
Sở Ngoại vụ đƣợc thành lập Phòng Ngoại
vụ thuộc Văn phòng UBND.
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2. Ban Dân tộc
Ðối với những tỉnh chƣa đáp ứng các tiêu

chí để thành lập Ban Dân tộc thì lập
Phòng Dân tộc (hoặc bố trí cán bộ, công
chức) làm công tác dân tộc thuộc Văn
phòng UBND cấp tỉnh.
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3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:
đƣợc thành lập ở thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh

58

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện gồm có Phòng và cơ quan tƣơng
đƣơng Phòng (gọi chung là Phòng).
Về nguyên tắc, các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp huyện đƣợc tổ chức
thống nhất
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Một số cơ quan chuyên môn đƣợc tổ chức phù
hợp với từng loại hình đơn vị hành chính
cấp huyện (trƣờng hợp ngoại lệ)
1. Ở các quận:
a) Phòng Kinh tế
b) Phòng Quản lý đô thị
2. Ở các thị xã, thành phố thuộc tỉnh:
a) Phòng Kinh tế:
b) Phòng Quản lý đô thị
3. Ở các huyện:
a) Phòng Nông nghiệp và PTNT
b) Phòng Công Thƣơng
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Đối với các huyện có tốc độ phát triển kinh tế
- xã hội, tốc độ đô thị hoá cao, đang có định
hƣớng phát triển thành thị xã hoặc thành
phố thuộc tỉnh thì có thể áp dụng mô hình
tổ chức 02 phòng chuyên môn trên nhƣ
quy định đối với các thị xã, thành phố
thuộc tỉnh.
Việc xác định mô hình tổ chức này do UBND
cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định.
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Tổ chức các cơ quan chuyên môn ở các
huyện đảo
1. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng
huyện đảo, UBND cấp tỉnh trình HĐND
cấp tỉnh quyết định số lƣợng và tên gọi các
phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
đảo.
2. Số lƣợng cơ quan chuyên môn của UBND
huyện đảo không quá 10 phòng.
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3. VẤN ĐỀ CẢI CÁCH VÀ HOÀN THIỆN NHÀ
NƢỚC CHXHCN VN

- Xây dựng nhà nƣớc pháp quyền
+ Nhà nƣớc pháp quyền và nhà nƣớc pháp trị
+ Quản lý xã hội bằng pháp luật:

* Đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp,
các đạo luật
* Nhà nƣớc chỉ làm những gì mà pháp luật
cho phép

* Ngƣời dân đƣợc làm những gì mà
pháp luật không cấm
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+ PL mang tính khách quan, công bằng,
dân chủ, vì con ngƣời
+ Nhà nƣớc và các tổ chức, cá nhân bình
đẳng trƣớc PL
+ Đảm bảo tính độc lập, khách quan của
Tòa án trong hoạt động xét xử
+ Thiết lập mối quan hệ trách nhiệm qua
lại giữa nhà nƣớc và công dân
+ Đảm bảo tính công khai, minh bạch,
dân chủ trong hoạt động của nhà nƣớc
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- Đối với QH

+ Lập pháp
+ Quyết định những vấn đề quan trọng
+ Giám sát
- Đối với CP
Xây dựng một nền hành chính
+ Công khai, minh bạch
+ Dân chủ, vì dân
+ Chuyên nghiệp
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+ Trong sạch

+ Vững mạnh
+ Hiện đại
- Đối với các cơ quan tƣ pháp
+ Tòa án
+ Viện kiểm sát
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