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ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 
 

Số: 595/NQ-UBTVQH15 
 

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

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp  

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
 
  

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
   

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 

87/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị quyết số 266/2021/UBTVQH15 ngày 05 tháng 8 năm 2021 

về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và Nghị quyết 

số 288/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 9 năm 2021 về thành lập Đoàn giám sát 

“Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 312/BC-ĐGS ngày 09 tháng 9 năm 2022 

của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực 

hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và ý kiến của thành 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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QUYẾT NGHỊ: 

  

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai 

đoạn 2019 - 2021  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành nội dung Báo cáo số 312/BC-ĐGS 

ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 

với những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chủ 

yếu sau đây: 

1. Việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 đã bước đầu hoàn 

thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của 

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính thể hiện 

tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ 

Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

cơ quan, tổ chức có liên quan và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, người đứng đầu nên công tác triển khai cơ bản thuận lợi, nhận 

được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. 

Trong giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 48 

nghị quyết về việc sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành 

chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó cả nước đã giảm 

được 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của 

các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã 

và 429 cơ quan ở cấp huyện), tinh giản biên chế (tính đến hết năm 2021, ở cấp xã 
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giảm 3.595 người, ở cấp huyện giảm 141 người), giảm chi ngân sách nhà nước 

trong giai đoạn 2019 - 2021 đạt khoảng 2.008,63 tỷ đồng, cơ cấu lại và nâng cao 

chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo 

đúng mục đích, yêu cầu của Đảng đã đề ra; góp phần mở rộng không gian phát 

triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương 

để phát triển bền vững. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị ở những địa phương thực hiện sắp xếp đều 

được kiện toàn và bảo đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ 

được giao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo 

đảm, đời sống Nhân dân ổn định, không phát sinh khiếu nại, tố cáo do việc sắp xếp 

đơn vị hành chính. 

2. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 cũng còn có một số khó khăn, 

vướng mắc. Công tác bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn lúng túng, 

số lượng người dôi dư cần tiếp tục giải quyết còn nhiều. Vẫn còn nhiều trụ sở 

làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp chưa 

được bố trí, sử dụng hiệu quả; việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá các trụ sở, tài 

sản công dôi dư sau sắp xếp còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Công tác hướng 

dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính 

mới được thành lập chưa kịp thời, đồng bộ, chưa có sự kết nối đầy đủ với các 

chính sách, pháp luật khác có liên quan. Chất lượng đô thị, mật độ dân số đô 

thị ở một số đơn vị hành chính đô thị được hình thành trên cơ sở sáp nhập với 

đơn vị hành chính nông thôn chưa được bảo đảm; sau khi sắp xếp, nhu cầu đầu 

tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị rất lớn trong khi nguồn ngân sách 

nhà nước còn hạn hẹp, việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội 

còn hạn chế. Trong giai đoạn đầu sau khi thực hiện sắp xếp, đời sống sinh hoạt 

của Nhân dân ở một số địa phương cũng chịu tác động, ảnh hưởng nhất định 

do phải điều chỉnh thông tin, thay đổi địa chỉ,...  



 
 CÔNG BÁO/Số 753 + 754/Ngày 12-10-2022 5 
 

3. Những vướng mắc, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân. Trước hết, tiêu 

chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn 

vị hành chính được quy định tương đối cao, chưa thực sự phù hợp với điều kiện 

thực tế của một số địa bàn, vùng miền dẫn đến số lượng đơn vị hành chính cần sắp 

xếp ở một số địa phương quá lớn, khó có thể thực hiện cùng lúc để đạt đủ tiêu 

chuẩn theo quy định. Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh đang được tổ chức lập đồng thời và chưa được phê duyệt; chưa có quy hoạch 

tổng thể đơn vị hành chính trên cả nước nên việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

chủ yếu mới dựa trên tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số mà chưa 

thực sự gắn với tầm nhìn và định hướng phát triển ổn định, lâu dài. Bên cạnh đó, 

đây là lần đầu triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trên phạm vi và quy mô lớn nhất từ trước đến nay nên cả các cơ quan Trung ương 

và địa phương đều chưa có kinh nghiệm, quá trình thực hiện có phần còn lúng 

túng; các văn bản hướng dẫn chưa thực sự kịp thời, đầy đủ và đồng bộ; thời gian 

thực hiện gấp, khối lượng công việc nhiều, phức tạp nên các địa phương gặp khó 

khăn trong việc bảo đảm đúng tiến độ; các cơ chế tài chính hiện hành chưa thực sự 

phù hợp và đủ mạnh để có thể khuyến khích, hỗ trợ một cách thỏa đáng cho cán 

bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc ổn định đời sống, tạo việc làm mới. Đây 

là những vấn đề cần nghiên cứu, có giải pháp khắc phục hiệu quả để chuẩn bị và tổ 

chức triển khai thực hiện chu đáo việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030. 

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành 

các công việc được giao theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

Chính phủ trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 
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2019 - 2021; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tiếp tục sắp xếp đơn vị 

hành chính giai đoạn 2022 - 2030, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu sau đây: 

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, khẩn trương tháo gỡ các 

vướng mắc, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai 

đoạn 2019 - 2021: 

a) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của 

Đảng, quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ 

thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kiện toàn, chuyển 

đổi bộ máy phù hợp với quy mô, tính chất của đơn vị hành chính sau sắp xếp. 

Thực hiện nghiêm việc rà soát, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức ở 

các cơ quan, đơn vị có số lượng cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc cao 

hơn số lượng biên chế được giao để bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phù 

hợp với tiêu chuẩn, chức danh, yêu cầu công việc. Rà soát, điều chỉnh phương án 

xử lý, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, đặc biệt là trong lĩnh 

vực y tế, giáo dục, để bảo đảm tốt hơn, thuận lợi hơn việc cung cấp các dịch vụ sự 

nghiệp công thiết yếu cho người dân. 

Hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

dôi dư theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 

năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; 

b) Tiến hành rà soát các quy hoạch đã có; khẩn trương tổ chức lập, điều chỉnh 

quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị ở các đơn vị hành chính đô thị hình 

thành do sáp nhập với đơn vị hành chính nông thôn và bố trí nguồn lực, kinh phí 

hợp lý cho công tác này. Thực hiện đồng thời việc lập hoặc điều chỉnh quy hoạch 

đô thị với chương trình phát triển đô thị, bảo đảm kết nối và phù hợp với quy 

hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh của địa phương. Quan tâm bố 

trí nguồn lực đầu tư và có lộ trình, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị phù hợp để 
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trong thời hạn 05 năm kể từ khi thực hiện sắp xếp, các đô thị hình thành do sắp xếp 

đơn vị hành chính đô thị với đơn vị hành chính nông thôn phải được phân loại, 

đánh giá đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp 

luật. Chỉ xem xét cho kéo dài thời hạn đánh giá, phân loại lại đô thị đối với những 

đơn vị đã có lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi và chưa thể hoàn thành việc hoàn 

thiện tiêu chí, tiêu chuẩn trong hạn định do những nguyên nhân, điều kiện khách 

quan, không thể khắc phục được, nhưng không quá 07 năm; 

c) Khẩn trương rà soát danh sách các trụ sở của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị 

hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 mà đến nay vẫn chưa được 

bố trí sắp xếp, sử dụng hoặc thanh lý để xử lý theo hướng: 

- Đối với các trụ sở có khả năng chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng thì 

khẩn trương làm thủ tục bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu; lập kế 

hoạch, dự toán, cấp bổ sung kinh phí phục vụ việc cải tạo, chuyển đổi công năng, 

nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng mục đích sử dụng mới; 

- Đối với các trụ sở vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhưng không thể bán đấu giá thì phải báo 

cáo và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các trụ sở do địa 

phương quản lý hoặc Bộ, ngành chủ quản đối với trụ sở của các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp; được xem xét cấp bổ 

sung kinh phí duy trì trụ sở theo khả năng cân đối của ngành, địa phương; 

- Tổ chức bán đấu giá các trụ sở dôi dư, không sử dụng để bổ sung kinh phí 

cho địa phương. Chính phủ chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn việc thực hiện thủ tục 

thanh lý, bán đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất tại các trụ sở công thuộc diện này, 

bảo đảm đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tránh gây lãng phí, giảm 

giá trị do hư hỏng, tài sản xuống cấp. 

Các địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, 

cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của 

đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch của địa phương; 
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d) Ưu tiên nguồn lực, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp lý, đặc thù cho các đơn 

vị hành chính hình thành sau sắp xếp để có điều kiện ổn định tổ chức, hoạt động 

của bộ máy chính quyền cơ sở, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, đầu 

tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Không cắt giảm 

ngay, đồng loạt các chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ đặc thù áp dụng đối với 

người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở 

đơn vị hành chính sau khi sắp xếp mà có quy định về lộ trình chuyển tiếp, cắt giảm 

phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người thụ hưởng chính sách, nhất là 

ở các địa phương thuộc khu vực miền núi, vùng cao, xã đặc biệt khó khăn; 

đ) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thành việc lập mới, 

chỉnh lý bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan đến việc 

sắp xếp đơn vị hành chính thì khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm 

tiến độ hoàn thành cùng với Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 

hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” ban hành theo Quyết 

định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành 

chính giai đoạn 2022 - 2030: 

a) Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân 

loại đô thị và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành 

chính và phân loại đơn vị hành chính để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng 

về phát triển đô thị bền vững, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tạo cơ sở cho 

việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030; 

b) Nghiên cứu, ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030 để 

làm cơ sở tiếp tục triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

trong giai đoạn mới; 



 
 CÔNG BÁO/Số 753 + 754/Ngày 12-10-2022 9 
 

c) Nghiên cứu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật khác 

có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính để tạo thuận lợi cho các địa 

phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ; có chính sách ưu 

đãi, khuyến khích phù hợp theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức 

dôi dư nghỉ việc ngay.  

3. Việc tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai 2022 - 2030 

cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải 

pháp tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính 

trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; kế thừa những 

kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra 

và bổ sung, hoàn thiện pháp luật đối với những vấn đề mới đã rõ, đã chín, đã 

được thực tiễn kiểm nghiệm phù hợp để làm tốt hơn nữa việc sắp xếp đơn vị 

hành chính giai đoạn 2022 - 2030. 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030 cần xác định đối 

tượng, lộ trình thực hiện phù hợp, gắn với yêu cầu tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp 

và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc sắp xếp 

đơn vị hành chính phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ. Khi sáp nhập các đơn vị 

hành chính đô thị cấp huyện có quy mô lớn hoặc nhập huyện vào đơn vị hành 

chính đô thị cùng cấp thì phải lập thành đề án riêng theo quy định tại các nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phải phù hợp với quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp, quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh, hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn. Khuyến khích các địa phương 

thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không thuộc diện bắt buộc 

phải sắp xếp để mở rộng không gian phát triển, tăng quy mô của đơn vị hành 

chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan và tiến độ triển khai thực hiện 

1. Trách nhiệm của Chính phủ: 
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a) Chỉ đạo các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo cụ thể về 

danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc trách nhiệm 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ để giải 

quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 như đã được nêu trong 

Báo cáo số 312/BC-ĐGS ngày 09/9/2022 của Đoàn giám sát, hoàn thành trước 

ngày 31 tháng 12 năm 2022. Danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới cần được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan của Quốc hội 

theo dõi, giám sát; 

b) Khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị 

hành chính và phân loại đơn vị hành chính, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị để 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. Sau khi cấp có thẩm 

quyền thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030, khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030 trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua; 

c) Chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất các 

giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2030 để ban hành theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về chế độ, chính 

sách đối với các đơn vị hành chính và cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị 

hành chính thực hiện sắp xếp theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn; 

trường hợp cần có chính sách đặc thù, áp dụng có thời hạn phục vụ việc sắp xếp 

đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030 thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc 

hội thì khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, quyết định 

tại kỳ họp tháng 5 năm 2023; 
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d) Chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, việc phân cấp, phân 

quyền cho chính quyền thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để phát 

huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; 

đ) Khẩn trương hoàn thiện các quy định về tiêu chí phân định và thực hiện 

phân định miền núi, vùng cao để làm cơ sở cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính trong thời gian tới và thực hiện các chính sách, yêu cầu quản lý nhà nước; 

e) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư của các địa phương thực 

hiện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019 - 2021 để kịp thời chỉ đạo 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội trong quý II năm 2025. 

2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành trung ương: 

a) Khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc sắp 

xếp đơn vị hành chính mà trong thực tiễn thực hiện đã phát sinh khó khăn, vướng mắc 

theo phản ánh của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021 để 

kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2023;  

b) Khi ban hành văn bản hoặc xây dựng chính sách mới để trình cấp có thẩm 

quyền ban hành, cần thực hiện rà soát, đánh giá về mức độ tác động, ảnh hưởng 

đối với các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp để có quy định phù hợp; xem xét 

có biện pháp, giải pháp đặc thù, có quy định chuyển tiếp hoặc ngoại lệ áp dụng phù 

hợp đối với các đơn vị hành chính vừa thực hiện sắp xếp; 

c) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ 

Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các cơ quan khác ở trung ương có cơ 

quan, đơn vị đóng tại địa phương, căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, nhu cầu sử 

dụng công sở, khẩn trương rà soát, thực hiện phương án xử lý các trụ sở, nhà đất 

công thuộc thẩm quyền quản lý tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp mà 
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nay không có nhu cầu sử dụng, hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Hết thời hạn này mà chưa hoàn thành thì làm thủ tục chuyển giao các trụ sở này 

cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có trụ sở quản lý để thực hiện sắp xếp, quản lý, 

sử dụng theo nhu cầu của địa phương; 

d) Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có sắp xếp đơn vị hành 

chính đô thị rà soát sơ bộ việc đáp ứng các tiêu chuẩn về phân loại đô thị của các 

đơn vị hành chính đô thị được hình thành sau sắp xếp của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính nông thôn vào đơn vị 

hành chính đô thị giai đoạn 2019 - 2021; tổng hợp, báo cáo Chính phủ để báo cáo 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý IV năm 2024. 

3. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh: 

a) Chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại từ việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn; 

b) Thực hiện việc lồng ghép yếu tố về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính 

lãnh thổ trong quá trình xây dựng, phê duyệt các quy hoạch chung. Căn cứ vào 

tiêu chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định, quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh, các chương trình phát triển đô thị và các quy hoạch đã có khác có liên 

quan, chủ động tiến hành rà soát toàn bộ, tổng thể các đơn vị hành chính trên 

địa bàn để xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp theo quy định. Khẩn trương tổ 

chức việc lập đề án sắp xếp đơn vị hành chính ngay sau khi có phương án được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính thuộc 

diện sắp xếp và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương chủ động phối hợp 

xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cụ thể từng loại, từng nhóm công việc liên 

quan đến việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đặc biệt chú trọng phương án 

bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, phương án bố trí, xử lý trụ sở 

làm việc và tài sản công, phương án bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo đảm ổn 

định đời sống của Nhân dân ở những đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp; 
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d) Chủ động có kế hoạch cân đối, chuẩn bị ngân sách, nguồn lực từ sớm, huy 

động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính thực 

hiện sắp xếp trên địa bàn sớm ổn định về tổ chức và hoạt động, đầu tư phát triển 

kinh tế, tạo lập môi trường và điều kiện sống tốt hơn cho Nhân dân; 

đ) Tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng 

hộ cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương trong quá trình sắp xếp 

đơn vị hành chính. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, 

tổ chức có liên quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, 

đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./. 
 

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại phiên họp thứ 15 ngày 12 tháng 9 năm 2022. 

 
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 
 

Vương Đình Huệ 
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