T hôm nay (1-7-2021), thành ph à Nng thc hin thí im mô hình chính quyn ô th (CQT) theo
Ngh quyt s 119/2020/QH14 ca Quc hi (khóa XIV) v thí im t chc mô hình CQT và mt s c ch,
chính sách c thù phát trin thành ph à Nng. ây là c hi thành ph ch ng, linh hot trong lãnh o,
iu hành vn hành b máy chính quyn các cp phát huy hiu lc, hiu qu, góp phn phát trin thành
ph trong giai on mi.

Vic thí im thc hin mô hình chính quyn ô th c k vng s a thành ph à Nng tip tc phát trin nhanh,
bn vng. TRONG NH: Mt góc ô th à Nng nhìn t phía tây sông Hàn. nh: XUÂN SN
Bài 1: Nhng im mi v chính quyn ô th à Nng
Ngh quyt s 119/2020/QH14 là vn bn quan trng ca Quc hi nhm th ch hóa Ngh quyt s 43NQ/TW ngày 24-1-2019 ca B Chính tr (khóa XII) v xây dng và phát trin thành ph à Nng n nm
2030, tm nhìn n nm 2045, to nhng c ch, chính sách vt tri phát trin thành ph.
Mô hình chính quyn ô th
Theo Ngh quyt s 119/2020/QH14, chính quyn thành ph à Nng c t chc thành mt cp chính quyn a
phng gm HND và UBND. Chính quyn a phng các qun thuc à Nng là UBND qun (không t chc HND
qun). UBND qun là c quan hành chính Nhà nc qun, thc hin các nhim v, quyn hn theo quy nh ca
ngh quyt này và theo phân cp, y quyn ca UBND, ch tch UBND thành ph.
Chính quyn a phng các phng là UBND phng (không t chc HND phng). UBND phng là c quan hành
chính Nhà nc phng, thc hin các nhim v, quyn hn theo quy nh ca ngh quyt này và theo phân cp, y
quyn ca UBND, ch tch UBND thành ph, UBND qun. Vic t chc chính quyn a phng các n v hành
chính khác ca à Nng c thc hin theo quy nh ca Lut T chc chính quyn a phng.
Ngh quyt cng quy nh thm quyn ca HND thành ph trong vic giám sát hot ng ca UBND qun, UBND
phng, Tòa án nhân dân, Vin Kim sát nhân dân qun; xem xét vic tr li cht vn ca i biu HND thành ph i
vi ch tch UBND qun, Chánh án Tòa án nhân dân, Vin trng Vin Kim sát nhân dân qun. ng thi, c th
hóa c ch chu trách nhim ca ch tch UBND qun trc HND thành ph, ngh quyt quy nh HND thành ph có
thm quyn ly phiu tín nhim i vi ch tch UBND qun.
Vic thí im mô hình CQT ti à Nng là phù hp vi tính cht, c im trong qun lý ô th mà không làm gim vai

trò ca c quan dân c. Theo Giám c S Ni v Võ Ngc ng, vic xây dng ngh quyt bo m các quan im,
nguyên tc nh bo m phng thc lãnh o ca các cp y ng phù hp vi mô hình CQT; nâng cao cht lng hot ng
ca HND thành ph và hiu qu công tác giám sát, phn bin ca y ban MTTQ Vit Nam, các t chc chính tr
- xã hi, phát huy quyn làm ch ca nhân dân; bo m s qun lý và ch o tp trung, thng nht ca UBND
thành ph phù hp vi i mi v t chc và hot ng ca UBND qun, phng theo hng tng cng ch trách nhim cá
nhân ca ngi ng u, phát huy tính ch ng, nng ng, linh hot; thc hin thng nht ch công v, công chc trong
các c quan hành chính Nhà nc ca thành ph à Nng; ci cách hành chính, nâng cao hiu lc, hiu qu hot
ng ca UBND qun, phng, tng cng cht lng phc v tt hn áp ng s hài lòng ca ngi dân.

Theo Ngh quyt s 119/2020/QH14, ch tch UBND thành ph có quyn b nhim, min nhim, iu ng,
luân chuyn công tác ch tch, phó ch tch UBND qun và huyn o. TRONG NH: Phó Bí th Thng trc
Thành y Lng Nguyn Minh Trit và Ch tch UBND thành ph Lê Trung Chinh (gia) trao quyt nh b
nhim các phó ch tch UBND qun và huyn Hoàng Sa ngày 30-6. nh: NGC PHÚ
Phù hp yêu cu phát trin ca thành ph
Ngh quyt s 119/2020/QH14 hng n mc tiêu xây dng b máy chính quyn thành ph gn nh, hot ng
nhanh nhy, thông sut hn; c quan hành chính tích cc, ch ng iu hành, gii quyt kp thi và hiu qu nhng
vn cp bách a phng; góp phn tích cc vào vic ci cách hành chính, ci thin môi trng u t, nâng cao nng
lc cnh tranh, tng cng thu hút u t nc ngoài và trong nc, s dng hiu qu các ngun vn u t, h tr và to iu kin
thun li cho các doanh nghip hot ng.
c th hóa vic trin khai ngh quyt, ngày 29-3-2021, Chính ph ban hành Ngh nh s 34/2021/N-CP quy
nh chi tit và bin pháp thi hành Ngh quyt s 119/2020/QH14. Theo Ngh nh s 34/2021/N-CP, nguyên
tc hot ng ca UBND qun c quy nh thêm nhng im mi nh sau: UBND qun làm vic theo ch th trng; bo
m nguyên tc tp trung dân ch. Ch tch UBND qun là ngi ng u UBND qun, có trách nhim lãnh o, qun
lý, iu hành UBND qun thc hin chc nng, nhim v và thm quyn c giao.
UBND qun làm vic theo ch th trng, bo m nguyên tc tp trung dân ch, ngh nh ã quy nh các bin pháp
thi hành, gm: quy nh trách nhim c th ca ch tch qun và phó ch tch qun; quy nh quan h công tác ca
UBND qun vi UBND, ch tch UBND thành ph; quan h công tác ca UBND qun vi Qun y, y ban MTTQ
Vit Nam và các t chc chính tr - xã hi qun; quy nh chi tit nhng ni dung quan trng phi c tho lun tp th
trc khi ch tch qun quyt nh và chu trách nhim v quyt nh ca mình.
Công chc ca qun làm vic theo quy ch làm vic, bo m nguyên tc tp trung dân ch và tuân th các quy
nh ca pháp lut (nhim v, quyn hn ca UBND qun quy nh ti khon 2, 3, 5, 9 iu 5 Ngh quyt s
119/2020/QH14). Các quy nh chi tit khác liên quan gm: T chc các cuc hp ca UBND qun; t chc hi
ngh i thoi gia ch tch UBND qun vi nhân dân; trình t, th tc ban hành vn bn quy phm pháp lut ca

UBND qun; x lý kin ngh ca HND thành ph v kt qu ly phiu tín nhim i vi ch tch qun.
Ngh nh s 34/2021/N-CP cng quy nh c cu t chc ca UBND phng gm: ch tch phng; phó ch tch phng;
trng công an phng; ch huy trng ban ch huy quân s phng; các công chc: vn phòng - thng kê; a chính
- xây dng - ô th và môi trng; tài chính - k toán; t pháp - h tch; vn hóa - xã hi. UBND phng làm vic
theo ch th trng và s biên ch công chc bình quân làm vic là 15 ngi.
Có th nói, vic ban hành Ngh quyt s 119/2020/QH14 ca Quc hi thí im t chc mô hình CQT và mt s c
ch, chính sách c thù phát trin thành ph à Nng phù hp vi yêu cu phát trin, quy mô kinh t - xã hi, trình
và yêu cu qun lý ô th i vi à Nng. Ngh quyt này cùng vi Ngh quyt s 43-NQ/TW ca B Chính tr s giúp
thành ph tip tc phát trin nhanh, bn vng, xng áng là u tàu, ng lc dn dt phát trin kinh t - xã hi min
Trung - Tây Nguyên; to sc thu hút ca vùng kinh t trng im min Trung, óng góp ln hn vào s phát trin
ca c nc nh mc tiêu ã ra.
Vic thí im mô hình CQT hng n hiu lc, hiu qu qun lý Nhà nc ca các cp chính quyn và cht lng, hiu qu
cung ng dch v công trên a bàn. Nhiu nm qua ngi dân ã c hng li t nhng dch v công, nay s c trin khai,
y mnh hn na, n mc 4 -5, thúc y vic hình thành ô th vn minh, hin i. CQT cao tính t ch, t chu trách
nhim ca ngi ng u, huy ng cao nht mi ngun lc cho s phát trin bn vng, qua ó hiu lc, hiu qu hot ng ca h
thng chính tr c nâng lên. Mô hình CQT nhn mnh n vic gi vng vai trò lãnh o ca cp y ng, phát huy vai
trò, trách nhim ca MTTQ và các t chc chính tr - xã hi, bo m quyn làm ch ca nhân dân.
Ngun: https://baodanang.vn/channel/5399/202107/da-nang-thuc-hien-thi-diem-mo-hinh-chinhquyen-do-thi-3883921/index.htm

