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TỜ TRÌNH
Về việc xây dựng xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQHĐND ngày 03/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực
hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
DỰ THẢO

Kính gửi:

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà
nước; chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Thông báo số 35KL/TU ngày 06/12/2021 và Kết luận số 52-KL/TU ngày 07/7/2022; chỉ đạo của
HĐND Thành phố tại kỳ họp tháng 7/2022, UBND Thành phố xây dựng Tờ trình
xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND
Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội
như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Sự cần thiết xây dựng Nghị quyết
Thành phố Hà Nội thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội
giữa cấp Thành phố và cấp huyện (sau đây gọi tắt là phân cấp) bắt từ năm 2006.
Trong 16 năm qua, HĐND Thành phố đã ban hành 02 Nghị quyết và UBND
Thành phố ban hành 08 Quyết định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã
hội. Hiện nay, Thành phố đang thực hiện phân cấp đối với 15 ngành, lĩnh vực
theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố Là Nghị quyết khung về mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi (sau đây gọi tắt là Nghị
quyết số 08/2016/NQ-HĐND) và Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày
06/9/2021 của UBND Thành phố, quy định chi tiết phân cấp quản lý nhà nước
trong 15 lĩnh vực (gọi tắt là Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND). Ngoài ra, Thành
phố còn thực hiện phân cấp theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
do thành phố Hà Nội ban hành (thống kê hiện nay là 31 lĩnh vực); thực hiện phân
cấp cho cấp huyện, cấp xã trong các ngành, lĩnh vực theo các quy định tại Luật,
Nghị định, Thông tư (mà Thành phố không cần phải quy định lại, trong đó gồm cả
các quy định thống nhất quản lý ở cấp tỉnh, không phân cấp cho cấp huyện),
thống kê sơ bộ cấp huyện là 407 nhiệm vụ, cấp xã là 173 nhiệm vụ.
Thành phố Hà Nội là địa phương tiên phong trong cả nước trong việc thực
hiện phân cấp và có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp tương đối
bao quát các ngành, lĩnh vực và liên tục có rà soát, điều chỉnh phân cấp để phù

2

hợp với các quy định Trung ương mới ban hành và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn,
yêu cầu phát triển của xã hội. Trong thời gian qua, việc phân cấp quản lý đã phân
định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền
địa phương; vừa tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động
cho cơ sở, vừa bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt của chính
quyền Thành phố; từng bước nâng cao năng lực bộ máy, trình độ cán bộ của các
cấp, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách hành
chính, góp phần huy động tốt nhất mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện, thị xã, góp phần
hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước chung của Thành phố.
Tuy nhiên, quy định phân cấp ở mỗi thời kỳ cũng đều có một số hạn chế,
cần được khắc phục, nổi cộm như giai đoạn 2011-2015 là khó khăn cho cơ sở
trong việc phân cấp quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế xã phường do có sự mâu
thuẫn, chưa thống nhất giữa các văn bản pháp luật nên các quy định phân cấp ban
hành nhưng chưa được thực hiện; giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số
41/2016/QĐ-UBND) là bất cập trong lĩnh vực thủy lợi (với quy định là Thành
phố thống nhất quản lý lĩnh vực thủy lợi), chiếu sáng, thoát nước ngõ xóm đô thị
(do Thành phố quản lý),…Đến nay, những bất cập này đã cơ bản được khắc phục
tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND. Hiện chỉ còn một số vướng mắc trong quá
trình bàn giao (chuyển chủ đầu tư, ký kết hợp đồng các gói thầu) khi điều chỉnh
phân cấp. UBND Thành phố đã chỉ đạo các Sở liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc đối với nội dung này.
Thực hiện chủ trương của Đảng về khâu đột phá chiến lược về hoàn thiện
thể chế, Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Thành phố và chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về
đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh
tế - xã hội Thủ đô và xu thế vận động của xã hội, UBND Thành phố thực hiện rà
soát tổng thể về phân cấp và đề xuất HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết thay
thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND.
2. Căn cứ xây dựng Nghị quyết
a) Văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát,
kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật” là một trong những nội dung của
nhiệm vụ hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược trong nhiệm
kỳ Đại hội XIII.
- Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước yêu cầu: “UBND cấp tỉnh xây dựng
Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên
môn thuộc UBND cấp tỉnh, trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi ban hành
Quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật”.
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b) Các quy định pháp luật
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019.
- Các Luật, Nghị định, Thông tư chuyên ngành, các văn bản quy phạm pháp
luật của Thành phố.
c) Văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố
- Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố: “Xây dựng
quy định phân cấp mạnh mẽ hơn cho các quận, huyện, thị xã về quản lý kinh tế xã hội gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi”.
- Thông báo số 35-KL/TU ngày 06/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
Thành phố, trong đó: “Giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố rà soát, điều
chỉnh tổng thể quy định phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực kinh tế - xã hội
để trình Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét, thông qua trong kỳ họp giữa
năm 2022 làm cơ sở phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân
sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của
Thành phố cho giai đoạn 2023-2025”.
- Kết luận số 52-KL/TU ngày 07/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ
Thành phố về việc hoàn thiện Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.
- Ngày 17/6/2022, Thường trực HĐND Thành phố có văn bản số
118/HĐND-KTNS chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị
quyết số 08/2016/NQ-HĐND.
3. Quá trình triển khai xây dựng Nghị quyết
Từ năm 2020 đến nay, UBND Thành phố liên tục chỉ đạo các sở, ngành,
UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất điều chỉnh phân cấp cho phù hợp
với văn bản pháp luật và thực tiễn của Thành phố. UBND Thành phố đã ban hành
Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 thay thế Quyết định số
41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, đã khắc phục căn bản các vấn đề liên quan
đến dân sinh bức xúc, hoạt động sản xuất kinh doanh (4 lĩnh vực: thủy lợi, cây
xanh, chiếu sáng, thoát nước ngõ xóm), tăng phân cấp cho cấp huyện đối với các
đơn vị có nguồn lực và khả năng thực hiện tốt (tăng phân cấp đầu tư đường giao
thông cho 12 quận và 5 huyện có Đề án thành lập quận).
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Thông báo
số 35-KL/TU ngày 06/12/2021, từ tháng 02/2022, UBND Thành phố đã chỉ đạo
các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã 03 lần rà soát tổng thể về phân
cấp, ủy quyền với tinh thần nghiêm túc và quyết liệt. Hiện nay, các đơn vị đã rà
soát toàn bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Thành phố (gồm
cấp Thành phố, cấp huyện, cấp xã) trong các ngành, lĩnh vực. Các sở chuyên
ngành của Thành phố với vai trò là tham mưu về phân cấp trong mỗi ngành lĩnh
vực đã có rà soát, đánh giá kỹ lưỡng; các quận, huyện, thị xã cũng đã có rà soát,
đánh giá kỹ đối với từng lĩnh vực trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao
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chủ trì xây dựng Đề án đã có báo cáo tổng hợp để Ban cán sự Đảng UBND Thành
phố, UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo. UBND Thành phố đã tổ chức họp với
các đơn vị để quán triệt, chỉ đạo cách thức, nội dung triển khai.
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN PHÂN CẤP TRONG THỜI GIAN QUA

1. Kết quả tích cực
Qua rà soát, tổng số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp Thành phố là 1.890
nhiệm vụ (HĐND Thành phố là 57 nhiệm vụ, của UBND Thành phố là 583 nhiệm
vụ, Chủ tịch UBND Thành phố là 96 nhiệm vụ, của các sở, ngành là 1154 nhiệm
vụ). Nhiệm vụ của cấp huyện là 407 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ HĐND Thành phố và
UBND Thành phố đã được phân cấp cho cấp huyện là 67 nhiệm vụ (trong đó riêng
việc phân cấp 15 lĩnh vực tại Quyết định 14/2021/QĐ-UBND là phân cấp lõi, sẽ tác
động đến việc phân cấp trong ít nhất là 10 lĩnh vực/nhiệm vụ khác như: giao nhiệm
vụ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán, giám sát đầu tư, thủ tục hành chính liên quan,
xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm, phân bổ ngân sách; như vậy ít
nhất khoảng 150 nhiệm vụ chính được phân cấp theo. Các nhiệm vụ chưa được
phân cấp là 573 nhiệm vụ (trong đó 544 nhiệm vụ quy định nhiệm vụ cụ thể thuộc
thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, hiện chưa phân cấp cho cấp huyện, gồm cả các
thủ tục hành chính); 24 nhiệm vụ cấp huyện chưa đảm bảo về năng lực, gồm các
việc xây dựng, công bố quy hoạch, kế hoạch ngành, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra
ngành; 8 nhiệm vụ cấp Thành phố thực hiện sẽ tốt hơn).
a) Đối với 15 lĩnh vực theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND và Quyết
định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
- Về tổ chức, bộ máy, biên chế: Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đều
được kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực phù hợp để đảm bảo các nhiệm vụ
thực hiện theo phân cấp.
- Về nguồn lực: HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số
11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa
các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội năm
2022, đảm bảo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi phù hợp với phân cấp quản lý
nhà nước về kinh tế - xã hội. Hầu hết các quận báo cáo ngân sách của các quận
đảm bảo các nhiệm vụ được phân cấp (ngoài quận Long Biên báo cáo có khó
khăn, vướng mắc đối với việc quản lý sau đầu tư đối với lĩnh vực cây xanh,
thảm cỏ). Một số huyện, thị xã báo cáo ngân sách huyện đảm bảo nhưng cũng có
nhiều huyện báo cáo là ngân sách cấp huyện khó khăn, đề nghị ngân sách Thành
phố hỗ trợ.
- Về sự phù hợp của quy định phân cấp đối với thực tiễn: Quyết định số
14/2021/QĐ-UBND được xây dựng trên tinh thần phân cấp mạnh cho cấp huyện.
Đối với những lĩnh vực đã phân cấp mạnh, được triển khai trong nhiều năm qua,
cơ bản ổn định và được sự đồng thuận cao của các đơn vị từ cấp Thành phố đến
cơ sở như các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch (trong đó có lĩnh vực di tích);
giáo dục, dạy nghề; thông tin truyền thông; tang lễ; nước sạch; đê điều; quản lý
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rừng. Đối với lĩnh vực thủy lợi - là lĩnh vực có nhiều bất cập trong giai đoạn
2016-2020, đã được điều chỉnh quy định phân cấp từ năm 2020 đến nay cũng đã
nhận được sự đồng thuận cao. Đối với một số lĩnh vực vừa mới được điều chỉnh
theo hướng tăng phân cấp cho cấp huyện tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND
(như lĩnh vực giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước) cần có thêm thời gian
để đánh giá, tuy nhiên, bước đầu cũng nhận được sự đồng thuận cao của các sở,
ngành, quận, huyện, thị xã đối với các quy định phân cấp cụ thể (ngoài những khó
khăn trong quá trình bàn giao do liên quan đến hợp đồng, chủ đầu tư, bóc tách
khối lượng).
Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát
từng điều khoản; rà soát từng lĩnh vực của Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND.
Các đơn vị cơ bản thống nhất đối với các quy định phân cấp hiện hành tại Quyết
định số 14/2021/QĐ-UBND, 37/46 đơn vị (gồm 21/30 quận, huyện và 16/16 sở)
báo cáo các quy định phân cấp hiện hành trên địa bàn Thành phố là phù hợp và đề
nghị giữ nguyên, không đề xuất điều chỉnh, bổ sung phân cấp. Một số quận,
huyện, thị xã có đề xuất điều chỉnh một số quy định cụ thể phân cấp, nhưng đều là
các nội dung nhỏ trong các lĩnh vực, không mang tính chất đại diện cho các quận,
huyện, thị xã.
b) Đối với các lĩnh vực ngoài Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND và Quyết
định số 14/2021/QĐ-UBND
- Đối với những phân cấp đặc thù của Hà Nội cho cấp huyện thực hiện thí
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố:
Theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ thực
hiện quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày
27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại
thành phố Hà Nội, Thành phố đã được Trung ương có một số quy định phân cấp
đặc thù cho cấp huyện đối với lĩnh vực ngân sách, nội vụ và tư pháp. Cụ thể: (1)
Chủ tịch UBND quận, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công
chức làm việc tại UBND phường. (2) Chủ tịch phường được ủy quyền cho công
chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân
dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật. Với quy định này đã tạo
điều kiện rất thuận lợi cho công dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch. (3)
UBND quận, thị xã là đơn vị dự toán cấp I được giao dự toán cho UBND các
phường và các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (thay vì cấp quận và cấp
phường là 2 cấp ngân sách như trước đây).
- Đối với việc thực hiện phân cấp trong các lĩnh vực khác:
Việc phân cấp các lĩnh vực được lồng ghép trong các văn bản quy phạm
pháp luật về quản lý chuyên ngành được ban hành phù hợp với các quy định và cơ
bản phù hợp với thực tiễn của Thành phố và cũng theo tinh thần phân cấp mạnh
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hơn cho cấp huyện. Hiện thống kê là 31 lĩnh vực, với các nhóm lĩnh vực chính
như sau: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; quản lý tài sản công; quản lý tổ chức
bộ máy, biên chế; quy hoạch; đầu tư công; quản lý doanh nghiệp; tài nguyên môi
trường; vật tư nông nghiệp; an toàn thực phẩm; quản lý chợ; quản lý đất đai, tài
nguyên, khoáng sản; quản lý đường sắt,… Một số lĩnh vực hiện đang có phân cấp
mạnh như lĩnh vực nội vụ, đầu tư, quản lý tài sản công,...
Đánh giá chung: Việc thực hiện phân cấp thời gian qua đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng, các quận, huyện, thị xã đã có sự thay đổi rõ nét trong phương
thức làm việc, công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; góp
phần thực hiện cải cách hành chính; cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội của Thành
phố, cấp huyện và cấp xã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đời sống dân
sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bộ mặt đô thị ngày càng khang
trang, hạ tầng nông thôn nói chung được cải thiện rõ nét.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Thành phố Hà Nội là một trong rất ít địa phương có quy định phân cấp
cho nhiều lĩnh vực trong một văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện sự tiên
phong, bài bản, toàn diện trong việc thực hiện phân cấp. Tuy nhiên, điều này
cũng có hạn chế là đối với một số lĩnh vực, trong một số thời điểm chưa được
kịp thời điều chỉnh khi có sự thay đổi của quy định pháp luật và yêu cầu của
thực tiễn. Hiện nay, một số quy định phân cấp theo các văn bản pháp luật
chuyên ngành của Thành phố cũng cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với
quy định pháp luật mới.
- Công tác phân cấp quản lý là nội dung quan trọng, phức tạp. Tuy nhiên
trong quá trình triển khai, tại một số đơn vị chưa phân định rõ giữa việc phân cấp
của Thành phố cho cấp huyện và việc UBND Thành phố giao UBND các quận,
huyện, thị xã làm chủ đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố; sự khác biệt
giữa phân cấp và hỗ trợ mục tiêu để từ đó có đề xuất phân cấp cho phù hợp.
- Nguồn lực cấp Thành phố hay cấp huyện hiện đều chưa đáp ứng toàn bộ
nhu cầu đầu tư để phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của địa phương; mỗi
cấp phải lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên để đầu tư. Tuy nhiên, một số quận báo cáo
có nguồn lực tốt, có khả năng thực hiện một số công trình thuộc nhiệm vụ chi cấp
Thành phố. Thực tiễn trong thời gian qua, Thành phố đã xem xét và giao cho
nhiều UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp
Thành phố; cho phép các quận, huyện sử dụng vốn ngân sách của quận, huyện để
thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố đối với các quận, huyện có khả
năng cân đối ngân sách.
Bên cạnh đó, một số huyện báo cáo khó khăn trong cân đối ngân sách của
một số huyện. Để tháo gỡ khó khăn này, tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5
năm 2021-2025 của Thành phố và Kế hoạch đầu tư xây dựng trường học công lập
đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế, tu bổ và tôn tạo các di tích, ngân sách
cấp Thành phố đã dành nguồn lực để hỗ trợ huyện, thị xã khó khăn để hoàn thành
các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.
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- Trong quá trình điều chỉnh phân cấp giữa cấp Thành phố và cấp huyện,
một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn trong quá trình bàn giao, như: Lĩnh vực thủy
lợi trong giai đoạn 2016-2020 (một số đơn vị không hoàn thành bàn giao được
công trình thủy lợi từ khi thực hiện phân cấp theo Quyết định số 41/2016/QĐUBND ngày 19/9/2016 (đến nay quy định phân cấp này đã được điều chỉnh); Lĩnh
vực quản lý rừng (Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND không thay đổi so với
Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND) đến nay vẫn còn huyện Quốc Oai, Mỹ Đức và
Sóc Sơn báo cáo còn một số hạng mục chưa bàn giao xong; Theo Quyết định số
14/2021/QĐ-UBND, hiện nay, còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến
việc bàn giao đối với lĩnh vực dịch vụ đô thị. UBND Thành phố chỉ đạo các đơn
vị tập trung giải quyết để việc quản lý không bị gián đoạn.
- Đối với một số nhiệm vụ cụ thể liên quan đến nhiều cấp, ngành, nhiều
lĩnh vực chưa quy định phân cấp đầy đủ, bao quát (như quản lý Hồ Tây liên quan
đến 07 lĩnh vực; 08 Sở chuyên ngành, UBND quận Tây Hồ và UBND các phường
của quận Tây Hồ; giai đoạn 2009-2016 có quy định riêng, giai đoạn 2016 đến nay
chưa có quy định riêng nên chưa bao quát hết các nhiệm vụ về quản lý Hồ Tây).
- Quyết định phân cấp tại một số lĩnh vực là những quyết định khó khi vừa
phải đảm bảo tăng cường phân cấp cho cấp huyện, đảm bảo dân sinh bức xúc vừa
phảiđảm bảo yếu tố đồng bộ kỹ thuật để ứng dụng công nghệ, hướng tới Thành
phố thông minh, hoặc các lĩnh vực có tính hệ thống (ví dụ, (1) lĩnh vực chiếu sáng
trong thời kỳ hoàn thiện dần công nghệ, vừa phải đảm bảo yếu tố hệ thống, yếu tố
công nghệ khi hướng tới Trung tâm điều khiển thông minh, vừa phải đảm bảo
phục vụ tốt dân sinh bức xúc; (2) lĩnh vực thoát nước vừa cần đảm bảo tính hệ
thống theo lưu vực, vừa phải đảm bảo thoát nước dân sinh ngõ, xóm).
- Với quy định pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước và phân công chức
năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, cấp huyện theo Thông tư liên tịch của các Bộ
chuyên ngành và Bộ Nội vụ, một số thực thể có nhiều đơn vị quản lý, do vậy, cần
phải thực hiện thủ tục hành chính ở nhiều đơn vị có phát sinh. Ví dụ như trên 1
tuyến đường thuộc địa bàn quận: Lòng đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý;
Cây xanh, chiếu sáng, thoát nước (trừ chiếu sáng, thoát nước ngõ xóm) do Sở Xây
dựng quản lý; Hè đường do quận quản lý.
- Với quy định phân cấp hiện hành, một số quận, huyện có đề xuất điều
chỉnh như: có 02 quận, huyện đề xuất cho quận, huyện được đầu tư trường trung
học phổ thông (hiện do cấp Thành phố đầu tư và quản lý); một số quận, huyện đề
xuất tăng phân cấp đầu tư lĩnh vực giao thông, thoát nước, bến bãi đỗ xe, thủy
lợi… đối với một số nội dung nhỏ; tại một số Hội nghị, một số quận, huyện đề
xuất UBND Thành phố giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư một số dự án
nhiệm vụ cấp Thành phố; quận Tây Hồ đề xuất phân cấp cho Quận quản lý và
khai thác Hồ Tây.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu đối với việc các nhiệm vụ đã được phân cấp cho
cấp huyện tại một số đơn vị chưa được đầy đủ, cập nhật.
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III. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT THAY THẾ NGHỊ
QUYẾT SỐ 08/2016/NQ-HĐND
1. Mục tiêu
(1) Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ
máy chính quyền địa phương;
(2) Đảm bảo vai trò chủ đạo, sự quản lý thống nhất của chính quyền Thành
phố; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của
các cấp, các ngành; khai thác hiệu quả và giải phóng nguồn lực của các địa
phương, đặc biệt là các quận, huyện đã tự đảm bảo ngân sách.
(3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố,
nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp,
văn minh, hiện đại.
2. Nguyên tắc xây dựng quy định phân cấp
(1) Đúng quy định pháp luật được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền
địa phương (được sửa đổi năm 2019), quy định tại pháp luật chuyên ngành.
(2) Phân cấp phải đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính liên tục, không
trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý
nhà nước; Đảm bảo yếu tố khoa học, kỹ thuật chuyên ngành trong phân cấp (ví
dụ, lĩnh vực chiếu sáng, lĩnh vực thoát nước cần đảm bảo tính hệ thống,…).
(3) Trách nhiệm, quyền hạn của cấp chính quyền nào thì cấp đó phải làm.
Việc phân cấp cho các cấp chính quyền địa phương phải bảo đảm điều kiện về tài
chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác.
(4) Đẩy mạnh phân cấp theo phương châm: giảm đầu mối, tầng nấc, việc
nào, cấp nào nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu
cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện, phù hợp với trình độ
phát triển kinh tế - xã hội, khả năng quản lý, phù hợp với điều kiện, khả năng cân
đối các nguồn lực cần thiết để thực hiện, trừ những lĩnh vực có tính liên kết hệ
thống và tính đặc thù Thành phố thống nhất quản lý.
(5) Quy định phân cấp cần đảm bảo yêu cầu quản lý đô thị lớn, yêu cầu
phát triển nông thôn và xu thế vận động của xã hội: cấp Thành phố cần quản lý
những nhiệm vụ trọng yếu của Thành phố, cấp huyện quản lý những nhiệm vụ
gắn liền với đời sống dân sinh.
(6) Thành phố xây dựng mục tiêu, nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định
mức, đơn giá, quy trình, quy chế tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra,
giám sát thông qua hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc và hệ
thống cơ sở dữ liệu tập trung theo nguyên tắc: “đúng, đủ, sạch, sống”.
(7) Đảm bảo tính kế thừa những ưu điểm, khắc phục các nhược điểm trong
quy định phân cấp trong thời gian qua; đồng thời cần có tính ổn định để các cấp,
các ngành chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả
(đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến đấu thầu, đặt hàng); đồng thời để có thể
chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, cân đối nguồn lực.
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(8) Đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, gắn quyền hạn với trách
nhiệm giải quyết công việc và cải cách hành chính trong các lĩnh vực được phân
cấp; gắn với trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương. Gắn phân
cấp quản lý với tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện sau phân
cấp từ phía Thành phố.
(9) “Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư đối với
các lĩnh vực, nhiệm vụ đang tập trung quản lý sau đầu tư ở cấp Thành phố theo
hướng tăng cường phân cấp cho cấp huyện” (nội dung điều chỉnh trọng yếu của
Nghị quyết; có 04 lĩnh vực sẽ bị tác động và điều chỉnh do hiện nay nhiệm vụ
quản lý sau đầu tư đang tập trung ở cấp Thành phố là: đường bộ, cây xanh,
chiếu sáng, thoát nước).
(10) Tăng tính chủ động cho các quận, huyện, thị xã có năng lực tổ chức
triển khai, có nguồn lực tốt; Tạo điều kiện tối đa cho cấp huyện phát huy cao nhất
tính sáng tạo, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ được phân cấp; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành với
ngành và giữa ngành với cấp trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo
địa bàn.
3. Phạm vi điều chỉnh
Các nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực về hạ
tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền của chính quyền Thành phố theo quy định của pháp luật.
4. Đối tượng áp dụng
- Chính quyền Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền
Thành phố.
- Chính quyền cấp huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc.
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý nhà nước một số lĩnh vực về hạ
tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
5. Các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội thực hiện phân cấp (17 lĩnh vực)
Lĩnh vực đường bộ; Lĩnh vực chiếu sáng công cộng; Lĩnh vực công viên,
vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ; Lĩnh vực thoát nước đô thị và xử lý nước thải; Lĩnh
vực vệ sinh môi trường; Lĩnh vực quản lý bến xe ô tô, bãi đỗ xe, vận tải hành
khách công cộng; Lĩnh vực cấp nước sạch; Lĩnh vực thủy lợi; Lĩnh vực đê điều;
Lĩnh vực lâm nghiệp; Lĩnh vực thông tin truyền thông; Lĩnh vực giáo dục đào tạo,
giáo dục nghề nghiệp; Lĩnh vực văn hóa - thể thao, du lịch; Lĩnh vực y tế; Lĩnh
vực nghĩa trang, tang lễ; Lĩnh vực chợ; Lĩnh vực tượng đài, tranh hoành tráng.
Đề xuất trên giữ nguyên 15 lĩnh vực như Nghị quyết số 08/2016/NQHĐND và bổ sung 02 lĩnh vực: Lĩnh vực chợ; Lĩnh vực tượng đài, tranh hoành
tráng. Lý do đề xuất: Đây là những lĩnh vực được sử dụng vốn đầu tư công để đầu
tư để phù hợp với Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư
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công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Đối với những lĩnh vực
khác, thì thực hiện theo quy định phân cấp chuyên ngành như: phân cấp nguồn
thu nhiệm vụ chi, quản lý cán bộ công chức, quản lý các dự án đầu tư công, cấp
phép xây dựng, cấp phép karaoke,….
(Quy định chi tiết phân cấp tại Dự thảo Nghị quyết kèm theo)
6. Đề xuất điều chỉnh quy định phân cấp so quy định phân cấp hiện hành
(1) Từng bước sửa đổi để đảm bảo nguyên tắc “Từng bước phân cấp đồng
bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư đối với các lĩnh vực hoặc nhiệm vụ đang tập
trung quản lý sau đầu tư ở cấp Thành phố theo hướng tăng cường phân cấp cho
cấp huyện”. Ngay trong năm 2022, sửa quy định phân cấp để đồng bộ đầu tư và
quản lý sau đầu tư lĩnh vực đường bộ và cây xanh, trong đó có điều khoản chuyển
tiếp: “Cho phép thực hiện quy định hiện hành đến khi các hợp đồng dịch vụ duy
tu, bảo trì hết thời gian thực hiện đối với từng hạng mục công việc”. Lĩnh vực
chiếu sáng và thoát nước sẽ làm sau do đây là các lĩnh vực có tính hệ thống, cần
tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng.
Quy định trên sẽ tăng phân cấp mạnh quản lý sau đầu tư (trọng tâm là
quản lý, duy tu, bảo trì các công trình) đối với các lĩnh vực quản lý đường bộ, cây
xanh cho 12 quận và 5 huyện lên quận; các huyện, thị xã cơ bản không bị tác
động vì đã cơ bản đồng bộ giữa đầu tư và sau đầu tư). Trong trường hợp quy định
phân cấp này được chấp thuận thì nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây
dựng sẽ giảm; nhiệm vụ của các quận và 5 huyện có Đề án thành lập quận sẽ
tăng. Rà soát sơ bộ, 80-85% số km đường (tương đương 770km) trên các các
tuyến đường do Thành phố quản lý, duy tu, bảo trì đường bộ trên địa bàn các quận
và 5 huyện lên quận sẽ được phân cấp cho các quận và 05 huyện; lĩnh vực cây
xanh, chiếu sáng, thoát nước cần phải đồng bộ với đường bộ. UBND Thành phố
chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Nội vụ cần phải cùng với các sở chuyên ngành,
UBND các quận, huyện để rà soát, tính toán nguồn lực, biên chế cho phù hợp.
(2) Bổ sung quy định: “Cấp huyện đầu tư, quản lý sau đầu tư các đường
theo quy hoạch là đường đô thị nằm trong một đơn vị hành chính cấp huyện”;
Điều chỉnh để phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư trên địa bàn
05 huyện có Đề án thành lập quận đối với lĩnh vực quản lý đường bộ, cây xanh,
chiếu sáng, thoát nước. Quy định này sẽ tăng phân cấp quản lý sau đầu tư các
lĩnh vực trên cho 5 huyện có Đề án thành lập quận. (hiện nay đã phân cấp đầu tư
cho 5 huyện lên quận đầu tư đường, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước trên các
tuyến đường có mặt cắt dưới 23m (đường chính khu vực); phân cấp sau đầu tư
cho các huyện trên các tuyến đường có mặt cắt dưới 16m (đường khu vực) để các
huyện bớt khó khăn trong thực hiện tiêu chí tỷ lệ cân đối thu, chi, sớm hoàn thành
Đề án huyện lên quận.
(3) Bổ sung quy định về quản lý tượng đài, tranh hoành tráng: Thành phố
quản lý các tượng đài gồm: tượng đài vua Lý Thái Tổ, tượng đài và tranh hoành
tráng trong khuôn viên di tích do Thành phố quản lý; cấp huyện quản lý các tượng
đài thuộc thành phố Hà Nội còn lại trên địa bàn.
(4) Phân cấp về cấp điện chiếu sáng ngõ, ngách cho các quận.
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(5) Điều chỉnh về phân cấp quản lý sau đầu tư đối với lĩnh vực di tích để
phù hợp với thực trạng quản lý hiện nay. Thành phố chỉ quản lý sau đầu tư 10 di
tích quan trọng.
(6) Phân cấp cho cấp huyện đầu tư các chợ (đối với các chợ sử dụng vốn
ngân sách nhà nước) hạng 1, 2, 3.
(7) Phân cấp cho cấp huyện đầu tư, quản lý sau đầu tư đối với công trình xử
lý nước thải cục bộ (quy mô dưới 5.000m3/ngđ) và hệ thống thu gom nước thải
trên địa bàn, nhằm xử lý nước thải tại các khu dân cư không kết nối được với hệ
thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Thành phố.
(8) Phân cấp cho cấp huyện đầu tư, quản lý sau đầu tư hệ thống nước sạch
tại khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa không thể kết nối với hệ thống cấp nước
tập trung; những khu vực chưa có hệ thống cấp nước và không có nhà đầu tư thực
hiện xã hội hóa.
7. Đánh giá tác động của điều chỉnh phân cấp
- Tác động tích cực: Hiện nay, Thành phố đã phân cấp mạnh cho cấp huyện
về đầu tư lĩnh vực đường bộ, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước. Việc đồng bộ giữa
đầu tư và quản lý sau đầu tư đối với mỗi lĩnh vực trên sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa
đầu tư và sau đầu tư trên một tuyến đường, từ đường bộ, cây xanh, chiếu sáng,
thoát nước, giúp cho việc quản lý nhà nước thêm hiệu quả. Đồng thời đảm bảo
được nguyên tắc việc nào, cấp nào nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục
vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện.
- Dự kiến những khó khăn khi điều chỉnh phân cấp:
Với thực tiễn phân cấp như hiện nay thì việc thay đổi đồng bộ giữa đầu tư
và quản lý sau đầu tư ngay lập tức thì sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo tính hệ
thống, tính kỹ thuật của lĩnh vực chiếu sáng, thoát nước. Lĩnh vực chiếu sáng và
lĩnh vực thoát nước là những lĩnh vực có tính hệ thống, đặc biệt hệ thống thoát
nước cần đảm bảo tính kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo về lưu vực.
- Việc quản lý đường bộ, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước cơ bản nên đồng
bộ với nhau để quản lý hiệu quả. Với phương án từng bước đồng bộ giữa đầu tư
và quản lý sau đầu tư thì cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, do thực
tiễn đang triển khai của phân cấp thì chưa thể làm ngay lĩnh vực chiếu sáng và
thoát nước, mà sẽ làm trước lĩnh vực đường bộ và cây xanh. Như vậy, trong quá
trình quá độ, sẽ không đồng bộ về cấp quản lý giữa các lĩnh vực này. Trọng tâm là
ở các quận nội thành. (Thành phố cơ bản sẽ tập trung quản lý chiếu sáng, thoát
nước trên địa bàn các quận; trong khi lĩnh vực đường bộ và cây xanh trên địa bàn
các quận, phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư - Thành phố không
quản lý sau đầu tư trên địa bàn các quận như hiện nay nữa).
- Trong thời gian tới, Thành phố cần chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục rà soát
để sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, cân đối nguồn lực để phù hợp với nhiệm vụ
phân cấp mới.
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Trên đây là Tờ trình về xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số
08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh
vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành Hà Nội. UBND Thành phố kính
trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, các PCVP, TH,
các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTHThái.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Sỹ Thanh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________

_________________________________

Số:

/2022/NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội
trên địa bàn thành phố Hà Nội
DỰ THẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 9
(Ngày …. tháng 9 năm 2022)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/01/2009;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi một số điều của Luật
Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

2
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy
định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007, Nghị định số
124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định và sửa đổi bổ sung về
sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về
quản lý chiếu sáng đô thị;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số
100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;
Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về
quản lý cây xanh đô thị;
Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về
quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về
thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ
tầng kỹ thuật; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải
và phế liệu;
Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy
định về y tế xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy
định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Nghị định số
98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy
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định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy
định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu
bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy
định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước;
Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày
19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục
thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 hướng dẫn quản
lý đô thị;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: số 12/2020/TT-BGTVT
ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 quy định
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về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2020 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung
tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực
thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại Tờ trình số: …./TTr-UBND
ngày …./9/2022 về xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQHĐND ngày 03/8/2016 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng,
kinh tế - xã hội trên địa bàn thành Hà Nội; Báo cáo số …../BC-UBND ngày
…./9/2022 về Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn
thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số …./HĐND-KTNS ngày …/…./2022 của
Ban Kinh tế và Ngân sách; Báo cáo bổ sung, giải trình số ……/BC-UBND ngày
…./9/2022 của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND
Thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về phân cấp quản lý
nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023,
thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh
vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND Thành phố
a) Tổ chức thực hiện quy định tại Nghị quyết này. Tiếp tục chỉ đạo xây
dựng hoàn thiện quy định phân cấp cho cấp huyện theo nguyên tắc phân cấp đồng
bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư đối với tất cả các lĩnh vực và đảm bảo nguyên
tắc việc nào, cấp nào nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn
các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện, thời hạn hoàn
thành trình Hội đồng nhân dân Thành phố.
b) Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và danh mục các công trình phân cấp quản
lý trong các lĩnh vực; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và cấp huyện bàn giao, tiếp
nhận quản lý công trình theo phân cấp.
2. Giao Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã theo
chức năng, nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung được Thành phố phân cấp
quản lý tại Quy định này.
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b) Chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan để thực
hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ
họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 9 năm 2022./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố;
- Các vị Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban của Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các VP: Thành ủy; Đoàn ĐBQH& HĐND TP, UBND TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________

_________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội
trên địa bàn thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Nghị quyết …. /2022/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Mục tiêu
a) Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy
chính quyền địa phương;
b) Đảm bảo vai trò chủ đạo, quản lý thống nhất của chính quyền Thành phố;
tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các
cấp, các ngành; khai thác hiệu quả và giải phóng nguồn lực của các địa phương,
đặc biệt là các quận, huyện đã tự đảm bảo ngân sách.
c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố,
nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn
minh, hiện đại.
2. Phạm vi điều chỉnh
a) Các nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực về hạ
tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố và chính quyền Thành
phố theo quy định của pháp luật, cụ thể: quản lý đường bộ; quản lý chiếu sáng
công cộng; quản lý công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ; quản lý thoát nước đô
thị và xử lý nước thải; quản lý vệ sinh môi trường; quản lý bến xe ô tô, bãi đỗ xe,
trạm dừng nghỉ, điểm đón, trả khách, vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải
hành khách công cộng; quản lý cấp nước sạch; quản lý thủy lợi; quản lý đê điều;
quản lý rừng; quản lý thông tin truyền thông; quản lý giáo dục đào tạo, giáo dục
nghề nghiệp; quản lý văn hóa - thể thao, du lịch; quản lý y tế; quản lý các hoạt
động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; quản lý chợ.
Những nội dung phân cấp quản lý nhà nước về các lĩnh vực khác không quy
định tại Quy định này thì thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.
b) Nghị quyết này quy định việc phân cấp quản lý nhà nước giữa chính
quyền Thành phố và chính quyền cấp huyện. Nếu thấy cần thiết và được chính
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quyền Thành phố cho phép, căn cứ các nội dung được chính quyền Thành phố
phân cấp quản lý, chính quyền cấp huyện có thể tiếp tục phân cấp cho cấp xã thực
hiện quản lý từng lĩnh vực và nội dung công việc trên địa bàn, đảm bảo phù hợp
với điều kiện, khả năng cụ thể của mỗi địa phương, phù hợp thẩm quyền, trách
nhiệm của cấp xã theo quy định của Nhà nước.
3. Đối tượng áp dụng
a) Chính quyền Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền
Thành phố (sau đây gọi tắt là Thành phố).
b) Chính quyền cấp huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây
gọi tắt là “cấp huyện”).
c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý nhà nước một số lĩnh vực về
hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nguyên tắc phân cấp
1. Đúng quy định pháp luật hiện hành, quy định tại Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22
tháng 11 năm 2019.
2. Đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính liên tục, không trùng, không
sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước;
đảm bảo yếu tố khoa học, kỹ thuật chuyên ngành trong mỗi lĩnh vực.
3. Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư đối với
các lĩnh vực, nhiệm vụ đang tập trung quản lý sau đầu tư ở cấp Thành phố theo
hướng tăng cường phân cấp cho cấp huyện.
4. Trách nhiệm, quyền hạn của cấp chính quyền nào thì cấp đó phải làm.
Đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để
cấp huyện thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân cấp.
5. Đảm bảo nguyên tắc phân cấp giảm đầu mối, tầng nấc, việc nào, cấp nào
nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức
và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế
- xã hội, khả năng quản lý, phù hợp với điều kiện, khả năng cân đối các nguồn lực
cần thiết để thực hiện trừ những lĩnh vực có tính liên kết hệ thống và tính đặc thù
Thành phố thống nhất quản lý.
6. Đảm bảo yêu cầu quản lý đô thị lớn, yêu cầu phát triển nông thôn: cấp
Thành phố cần quản lý những nhiệm vụ trọng yếu của Thành phố, cấp huyện quản
lý những nhiệm vụ gắn liền với đời sống dân sinh.
7. Thành phố xây dựng mục tiêu, nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định
mức, đơn giá, quy trình, quy chế tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra,

3
giám sát thông qua hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc và hệ
thống cơ sở dữ liệu tập trung.
8. Đảm bảo tính kế thừa những ưu điểm, khắc phục các nhược điểm trong
quy định phân cấp trong thời gian qua; đồng thời cần có tính ổn định để triển khai
hiệu quả.
9. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, gắn quyền hạn với trách
nhiệm giải quyết công việc và cải cách hành chính trong các lĩnh vực được phân
cấp; gắn với trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương. Gắn phân
cấp quản lý với tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện sau phân
cấp từ phía Thành phố.
10. Tăng tính chủ động cho các quận, huyện, thị xã có năng lực tổ chức triển
khai, có nguồn lực tốt. Tạo điều kiện cho cấp huyện phát huy cao nhất tính sáng
tạo, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm
vụ được phân cấp; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành với ngành và
giữa ngành với cấp trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo địa bàn.
Điều 3. Từ ngữ giải thích
1. Quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội về hạ tầng, kinh tế - xã hội được
hiểu là quá trình tổ chức, điều hành, thực thi quyền hạn gắn với trách nhiệm của
Nhà nước nói chung, của cơ quan quản lý nhà nước các cấp nói riêng từ Thành
phố đến cấp xã đối với các hoạt động của con người và các quá trình xã hội liên
quan đến các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố nhằm phục
vụ nhân dân, doanh nghiệp, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội
trên địa bàn Thành phố.
2. Đầu tư được hiểu là đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.
3. Các hạng mục của đường bộ, công trình đường bộ được quy định tại Điều 3
Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải.
4. Đường đô thị là đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội
thành, nội thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm cả
đường thuộc phạm vi nội thị của thị xã, thị trấn theo quy hoạch.
Các loại đường và cấp đường đô thị được quy định tại Bảng số 3 QCVN 074:2016/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016
của Bộ Xây dựng.
5. Đường huyện là đường nối từ trung tâm hành chính của huyện với trung
tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận;
đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
6. Lòng đường là toàn bộ phạm vi mặt đường giữa 2 mép bó vỉa hè đường
(đối với đường có vỉa hè) hoặc toàn bộ phạm vi kết cấu mặt đường (đối với đường
không có vỉa hè).
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7. Đường, phố trong địa bàn các quận là các tuyến đường, phố được Thành
phố đặt tên theo quy định.
8. Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và
công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao
đổi thông tin số.
9. Cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản
xuất, truyền tải, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng
viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu.
10. Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố bao gồm mạng
tin học diện rộng của Thành phố (mạng WAN) và hạ tầng Trung tâm dữ liệu.
11. Hệ thống thông tin dùng chung là hệ thống sử dụng công nghệ thông tin
để thu thập, truyền, lưu trữ, xử lý, phân phối thông tin và dữ liệu để có thể ứng
dụng trong nhiều cơ quan nhà nước.
12. Cơ sở dữ liệu dùng chung là tập hợp các dữ liệu về các lĩnh vực, được
sử dụng trong nhiều cơ quan nhà nước, được sắp xếp, tổ chức để dễ dàng truy
nhập, khai thác, quản lý an toàn và cập nhật thông qua các phương tiện điện tử.
13. Nghĩa trang được phân loại như sau: nghĩa trang tập trung cấp quốc gia,
nghĩa trang tập trung liên tỉnh, nghĩa trang cấp Thành phố, nghĩa trang cấp huyện
và nghĩa trang cấp xã.
a) Nghĩa trang tập trung quốc gia là nơi chôn cất phần mộ đồng thời là nơi
tưởng niệm, ghi công các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các
danh nhân văn hóa, các nhà khoa học... có công với đất nước.
b) Nghĩa trang tập trung liên tỉnh là nghĩa trang có vị trí ranh giới nằm trên
địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, có phạm vi phục vụ từ hai đơn vị
hành chính cấp tỉnh trở lên.
c) Nghĩa trang cấp Thành phố là các nghĩa trang có phạm vi phục vụ từ hai
đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
d) Nghĩa trang cấp huyện là các nghĩa trang có phạm vi phục vụ từ hai đơn vị
hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn.
đ) Nghĩa trang cấp xã (bao gồm cả nghĩa trang thôn, xóm) là các nghĩa trang
có phạm vi phục vụ trong địa bàn xã.
Chương II
NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC MỘT SỐ
LĨNH VỰC HẠ TẦNG, KINH TẾ - XÃ HỘI
Điều 4. Quản lý đường bộ
1. Thành phố đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống
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đường bộ (bao gồm: lòng đường, lề đường, hè, giải phân cách, cầu đường bộ, hầm
đường bộ, cầu đi bộ, bến phà đường bộ (nếu có) và các hạng mục công trình
đường bộ khác):
a) Đường cao tốc, đường quốc lộ do Trung ương bàn giao về Thành phố đầu
tư, quản lý;
b) Đường vành đai, đường trên cao;
c) Đường tỉnh lộ;
d) Đường theo quy hoạch là đường huyện đi qua địa bàn hai đơn vị hành
chính cấp huyện trở lên;
đ) Đường đô thị và đường theo quy hoạch là đường đô thị: quy chuẩn từ loại
đường chính khu vực trở lên (theo QCVN 07-4:2016/BXD, có bề rộng mặt cắt
ngang đường từ 23 m trở lên theo quy hoạch) trên địa bàn các quận và 05 huyện có
Đề án thành lập quận đến năm 2025 (gồm các huyện: Đông Anh, Đan Phượng, Gia
Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì); quy chuẩn từ loại đường khu vực trở lên (theo QCVN
07-4:2016/BXD, có bề rộng mặt cắt ngang đường từ 16 m trở lên) đối với các
huyện còn lại và thị xã Sơn Tây; trừ các đường theo quy hoạch là đường nằm
trọn vẹn trong đơn vị hành chính cấp huyện.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, bảo trì (bao gồm cả lắp đặt các trang thiết bị phục vụ tổ chức
giao thông) lòng đường, lề đường (không bao gồm hè đường) toàn bộ các tuyến
đường do Thành phố đầu tư.
b) Quản lý, bảo trì (bao gồm cả lắp đặt các trang thiết bị phục vụ tổ chức
giao thông) lòng đường (không bao gồm hè đường) của các đường, phố do Thành
phố đầu tư.
c) Quản lý, bảo trì (bao gồm cả lắp đặt các trang thiết bị phục vụ tổ chức
giao thông) lòng đường (không bao gồm hè đường) của các đường, phố, các tuyến
đường từ loại đường chính khu vực trở lên (theo QCVN 07-4:2016/BXD, có bề
rộng mặt cắt ngang đường từ 23m trở lên) trong các khu đô thị trên địa bàn các
quận; các tuyến đường từ loại đường khu vực trở lên trong các khu đô thị trên
địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên sau khi chủ đầu tư các khu đô
thị bàn giao về Thành phố.
đ) Thành phố thống nhất quản lý, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông
trên địa bàn Thành phố.
3. Cấp huyện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống
đường bộ còn lại trên địa bàn, trừ đường do Trung ương và Thành phố đầu tư theo
quy định tại khoản 1 Điều này (bao gồm cả đường đô thị theo quy hoạch là
đường nằm trọn vẹn trong đơn vị hành chính cấp huyện).
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4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Các quận quản lý, bảo trì hệ thống đường còn lại trừ phần Thành phố
quản lý sau đầu tư và toàn bộ hè đường trên địa bàn quận.
b) Các quận quản lý, bảo trì các đường ngõ, ngách còn lại và toàn bộ hè
đường trong các khu đô thị do các chủ đầu tư bàn giao về Thành phố trên địa bàn
quận, trừ phần do Thành phố quản lý sau đầu tư tại khoản 2 Điều này.
c) Các huyện và thị xã Sơn Tây quản lý, bảo trì, lắp đặt các trang thiết bị
phục vụ tổ chức giao thông: hệ thống đường bộ còn lại và toàn bộ hè đường trên
địa bàn huyện và thị xã, trừ các đường do Thành phố quản lý sau đầu tư đi qua địa
bàn huyện, thị xã.
d) Các huyện và thị xã Sơn Tây quản lý, bảo trì, lắp đặt các trang thiết bị
phục vụ tổ chức giao thông: các tuyến đường; ngõ, ngách và toàn bộ hè đường
trong các khu đô thị còn lại trên địa bàn huyện, thị xã sau khi chủ đầu tư các khu
đô thị bàn giao về Thành phố, trừ đường trong các khu đô thị do Thành phố quản
lý sau đầu tư tại khoản 2 Điều này.
Điều 5. Quản lý chiếu sáng công cộng
1. Thành phố đầu tư:
a) Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng công cộng (bao gồm cả chiếu sáng trang
trí mỹ thuật đô thị) đồng bộ với đầu tư hệ thống đường bộ do Thành phố đầu tư.
b) Xây dựng bổ sung hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống chiếu sáng
công cộng (bao gồm cả chiếu sáng trang trí mỹ thuật đô thị) trên các tuyến đường
bộ, trong các công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công cộng khác
do Thành phố quản lý.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy tu, bảo trì, cấp điện toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng
trên địa bàn các quận trừ quản lý, duy trì, bảo trì chiếu sáng ngõ, ngách.
b) Quản lý, duy tu, bảo trì, cấp điện hệ thống chiếu sáng công cộng trên các
tuyến đường, trong các công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công
cộng khác do Thành phố quản lý trên địa bàn các huyện và thị xã Sơn Tây.
3. Cấp huyện đầu tư:
a) Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng đồng bộ
với đầu tư hệ thống đường bộ do cấp huyện đầu tư.
b) Xây dựng bổ sung, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống chiếu sáng công
cộng trên các tuyến đường bộ, trong các công viên, vườn hoa và các khu vực công
cộng khác do cấp huyện quản lý.
c) Đầu tư lắp đặt mới, cải tạo, nâng cấp chiếu sáng ngõ, xóm; cải tạo hệ
thống chiếu sáng tại các khu vực Thành phố quản lý trong trường hợp chỉnh trang
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cải tạo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Cơ quan chuyên ngành của Thành phố (Sở Xây
dựng) hướng dẫn, thỏa thuận về kỹ thuật khi cải tạo, lắp đặt bổ sung hệ thống
chiếu sáng công cộng.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Các quận quản lý, duy tu, bảo trì, sửa chữa chiếu sáng ngõ, ngách.
b) Các huyện và thị xã Sơn Tây quản lý, duy tu, bảo trì, sửa chữa và cấp
điện hệ thống chiếu sáng công cộng còn lại trên địa bàn, trừ phần Thành phố quản
lý sau đầu tư tại khoản 2 Điều này.
Điều 6. Quản lý công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ
1. Thành phố đầu tư:
a) Xây dựng mới công viên, vườn hoa đặc biệt quan trọng của Thành phố
theo quy hoạch chuyên ngành và theo danh mục Ủy ban nhân dân Thành phố phê
duyệt (bao gồm cả hồ nước trong công viên, vườn hoa).
b) Trồng mới cây xanh, thảm cỏ trong các khu vực công cộng, quảng
trường, trên hệ thống đường do Thành phố đầu tư.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn các công viên, vườn hoa đặc biệt quan
trọng theo danh mục Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (bao gồm cả hồ nước
trong công viên, vườn hoa);
b) Quản lý, duy trì, chăm sóc, cắt tỉa, trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng
mát, cây cảnh, thảm cỏ trên các tuyến đường đô thị, đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh
lộ, đường trên cao do Thành phố quản lý đi qua địa bàn các quận, huyện, thị xã;
trên các tuyến đường quan trọng theo danh mục Ủy ban nhân dân Thành phố phê
duyệt.
3. Cấp huyện đầu tư:
a) Xây dựng mới công viên (gồm cả hồ nước trong công viên), vườn hoa,
ao, hồ còn lại trên địa bàn, trừ phần Thành phố đầu tư tại khoản 1 Điều này.
b) Trồng mới cây xanh, thảm cỏ trong các khu vực công cộng, trên hệ thống
đường do cấp huyện đầu tư.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy trì, chăm sóc, bảo tồn các công viên (bao gồm cả bảo đảm
chất lượng nước hồ), vườn hoa, ao, hồ còn lại trên địa bàn, trừ các công viên, vườn
hoa Thành phố quản lý sau đầu tư tại khoản 2 Điều này.
b) Quản lý, duy trì, chăm sóc, cắt sửa, trồng bổ sung, thay thế cây xanh,
thảm cỏ còn lại trên địa bàn (kể cả trong khu đô thị), trừ cây xanh, thảm cỏ do
Thành phố quản lý sau đầu tư tại khoản 2 Điều này.
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Điều 7. Quản lý thoát nước đô thị và xử lý nước thải
1. Quản lý thoát nước đô thị:
a) Thành phố đầu tư, xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng: hệ
thống thoát nước gắn với các khu vực (không bao gồm thoát nước ngõ, xóm); các
tuyến đường do Thành phố đầu tư trên địa bàn Thành phố; hệ thống thoát nước
liên khu vực (bao gồm cả các hồ trong khu vực đô thị) không gắn trực tiếp với
đường theo danh mục do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
b) Thành phố quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, duy trì toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn các quận,
trừ thoát nước ngõ, ngách; hệ thống thoát nước gắn với các khu vực, các tuyến
đường do Thành phố quản lý sau đầu tư trên địa bàn các huyện và thị xã Sơn Tây
(bao gồm cả đường trong khu đô thị do chủ đầu tư bàn giao về Thành phố); quản
lý, duy tu, duy trì và quản lý môi trường nước (bao gồm cả quản lý nước thải khu
vực hồ, quản lý chất lượng nước hồ) đối với các hồ thoát nước, hồ điều hòa có giá
trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan môi trường trên địa bàn các quận (ngoài các hồ
trong công viên Thành phố quản lý) và quản lý điều tiết mực nước hồ theo danh
mục hồ nước do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
c) Cấp huyện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng: hệ thống
thoát nước gắn với các khu vực, các tuyến đường do cấp huyện đầu tư; hệ thống
thoát nước ngõ, xóm; hệ thống thoát nước còn lại (bao gồm hệ thống thoát nước ao,
hồ do cấp huyện đầu tư) trừ hệ thống thoát nước do Thành phố đầu tư.
d) Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
Các huyện và thị xã Sơn Tây quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước và
các hồ điều hòa còn lại trên địa bàn, trừ phần Thành phố quản lý sau đầu tư tại điểm
b khoản 1 Điều này (bao gồm thoát nước ao, hồ do cấp huyện đầu tư và quản lý sau
đầu tư); các quận quản lý sau đầu tư hệ thống thoát nước ngõ, ngách.
2. Xử lý nước thải:
Thành phố thống nhất quản lý hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn Thành
phố, trừ nhiệm vụ phân cấp cho cấp huyện điểm c khoản 2 điều 7 dưới đây, gồm:
a) Thành phố đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống xử
lý nước thải trên địa bàn Thành phố.
b) Thành phố quản lý sau đầu tư:
Quản lý, vận hành, duy tu, duy trì các hệ thống xử lý nước thải do Thành
phố đầu tư.
c) Cấp huyện đầu tư, quản lý sau đầu tư đối với công trình xử lý nước thải
cục bộ (quy mô dưới 5.000m3/ngđ) và hệ thống thu gom nước thải trên địa bàn,
nhằm xử lý nước thải tại các khu dân cư không kết nối được với hệ thống thu gom,
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xử lý nước thải tập trung của Thành phố.
Điều 8. Quản lý vệ sinh môi trường
1. Thành phố đầu tư:
a) Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đồng bộ các khu, nhà máy xử
lý chất thải rắn sinh hoạt, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng tập
trung trên địa bàn Thành phố, gồm: các khu liên hợp xử lý chất thải: Sóc Sơn;
Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và các khu xử lý chất thải, chất thải rắn xây dựng tập
trung khác của Thành phố theo quy hoạch.
b) Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trạm trung chuyển chất
thải rắn sinh hoạt phục vụ công tác thu gom, vận chuyển chất thải theo quy hoạch
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy trì vệ sinh môi trường: quét hút; rửa đường, hè; thu gom,
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và công tác vệ sinh môi trường khác trên các
đường cao tốc do Thành phố quản lý trừ việc duy trì vệ sinh tuyến đường dẫn, cầu
vượt ngang, tuyến đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long.
b) Quản lý, vận hành và duy trì các khu, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh
hoạt, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng; các trạm trung chuyển
chất thải do Thành phố đầu tư.
3. Cấp huyện đầu tư:
Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các khu tập kết rác thải sinh
hoạt, các khu tập kết chất thải rắn xây dựng, phân bùn bể phốt có phạm vi phục vụ
nội huyện.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy trì vệ sinh môi trường: quét hút; rửa đường, hè; thu gom,
vận chuyển chất thải và công tác vệ sinh môi trường khác trong toàn bộ phạm vi
địa giới hành chính (trừ các đường cao tốc).
b) Quận Nam Từ Liêm, các huyện: Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai ngoài
thực hiện quản lý sau đầu tư theo quy định tại khoản a Điều này, quản lý, duy trì
vệ sinh môi trường tuyến đường dẫn, cầu vượt ngang, tuyến đường gom hai bên
Đại lộ Thăng Long trên địa bàn.
c) Quản lý, vận hành và duy trì các khu tập kết rác thải sinh hoạt, các khu
tập kết chất thải rắn xây dựng, phân bùn bể phốt có phạm vi phục vụ nội huyện do
cấp huyện đầu tư.
Điều 9. Quản lý bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm đón, trả
khách, vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành khách công cộng
1. Thành phố đầu tư:
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Kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng (đường dành riêng
cho xe buýt, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, biển báo, nhà chờ, điểm trung
chuyển, bãi đỗ xe buýt, trạm điều hành, trạm bảo dưỡng sửa chữa) và các bến xe
phục vụ công cộng.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng và
các bến xe phục vụ công cộng do Thành phố đầu tư tại khoản 1 Điều này.
b) Tổ chức lựa chọn các đơn vị thực hiện xã hội hóa quản lý sau đầu tư việc
khai thác vận hành các bến xe phục vụ công cộng do Thành phố đầu tư.
c) Thống nhất quản lý vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố.
3. Thành phố quản lý các nội dung khác có liên quan:
a) Quản lý việc khai thác, an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và
vệ sinh môi trường: toàn bộ trạm dừng nghỉ trên tuyến đường thuộc hệ thống
đường địa phương; toàn bộ bến xe hàng hóa, bến xe khách; các bãi đỗ xe công
cộng tập trung trên địa bàn 04 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống
Đa; các bãi đỗ xe công cộng tập trung gắn với các tuyến đường, các khu vực do
Thành phố đầu tư trên địa bàn các quận, huyện, thị xã còn lại theo danh mục Ủy
ban nhân dân Thành phố phê duyệt; các bãi đỗ, điểm đỗ xe trên lòng đường thuộc
các tuyến đường và các khu vực công cộng trên địa bàn các quận và trên lòng
đường thuộc các tuyến đường do Thành phố quản lý sau đầu tư đi qua các huyện
và thị xã Sơn Tây.
b) Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ trông giữ xe trong bãi đỗ xe được đầu
tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước, giá tối đa đối với dịch vụ trông giữ xe trong bãi
đỗ xe được đầu tư bằng nguồn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố.
4. Cấp huyện đầu tư:
Hạ tầng bãi đỗ xe tập trung để phục vụ công cộng còn lại trên địa bàn, trừ
những bãi đỗ xe tập trung do Thành phố quản lý tại khoản 2 Điều này.
5. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, bảo trì hạ tầng bãi đỗ xe tập trung phục vụ công cộng mà cấp
huyện đầu tư tại khoản 4 Điều này.
b) Tổ chức lựa chọn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa quản
lý sau đầu tư việc khai thác vận hành các bãi đỗ xe tập trung phục vụ công cộng do
cấp huyện đầu tư.
6. Cấp huyện quản lý các nội dung khác có liên quan:
a) Quản lý việc đầu tư, khai thác, an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy
nổ và vệ sinh môi trường: bãi đỗ xe công cộng tập trung còn lại trên địa bàn, trừ
bãi đỗ xe Thành phố quản lý tại khoản 2, khoản 3 Điều này; toàn bộ các bãi, điểm

11
đỗ xe trên hè đường do cấp huyện quản lý sau đầu tư; các bãi, điểm đỗ xe trên lòng
đường thuộc các tuyến đường do các huyện, thị xã Sơn Tây quản lý sau đầu tư; các
điểm đỗ xe trong các khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực công cộng
khác trên địa bàn phân cấp huyện quản lý.
b) Kiểm soát giá dịch vụ trông giữ các loại xe cụ thể trong từng bãi đỗ xe do
cấp huyện quản lý, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, từng
khu vực theo giá trông giữ các loại xe Thành phố quy định.
Điều 10. Quản lý cấp nước sạch
1. Thành phố đầu tư:
a) Xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào và hỗ trợ khác theo chính
sách nước sạch đô thị của nhà nước khi triển khai dự án cấp nước sạch tập trung
tại: các quận, thị xã Sơn Tây; các khu vực có sử dụng nguồn nước sạch tập trung
của Thành phố và công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn
Thành phố.
b) Hỗ trợ theo chính sách đầu tư nước sạch nông thôn khi triển khai các dự
án cấp nước sạch nông thôn tại các huyện, thị xã Sơn Tây.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy tu, bảo trì các hạng mục hạ tầng ngoài hàng rào.
b) Tổ chức lựa chọn các đơn vị thực hiện xã hội hóa quản lý sau đầu tư việc
khai thác vận hành công trình cấp nước do Thành phố đầu tư.
3. Cấp huyện đầu tư:
Khuyến khích xã hội hóa đầu tư hệ thống cấp nước tập trung trong phạm vi
phục vụ nội huyện.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, bảo trì công trình cấp nước sạch tập trung hiện có tại địa
phương đã được đầu tư bằng ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước mà
chưa xã hội hóa quản lý sau đầu tư được.
Điều 11. Quản lý thủy lợi
1. Thành phố quản lý (đầu tư và quản lý sau đầu tư):
a) Công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi vừa trên địa bàn Thành phố
(trừ công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý);
b) Công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến hai xã,
phường, thị trấn trở lên;
c) Công trình thủy lợi nhỏ (trạm bơm, cống, đập, đường ống, xi phông,
tuynel, cầu máng dùng để dẫn, chuyển, điều tiết nước) gắn với công trình thủy lợi
do Thành phố quản lý theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này (trừ công trình
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quy định tại khoản 3 Điều này).
2. Cấp huyện quản lý (đầu tư và quản lý sau đầu tư):
a) Các công trình thủy lợi còn lại trên địa bàn Thành phố (trừ các công trình
thủy lợi quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này);
b) Công trình thủy lợi nội đồng.
3. Công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ chức, cá
nhân đó có trách nhiệm quản lý.
Điều 12. Quản lý đê điều
1. Thành phố đầu tư:
Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đê (kể cả công
trình trên đê) từ cấp III trở lên trên địa bàn Thành phố.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, bảo trì toàn bộ các tuyến đê (kể cả công trình trên đê) do
Thành phố đầu tư.
3. Cấp huyện đầu tư:
Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đê (kể cả công
trình trên đê) từ cấp IV trở xuống và các tuyến đê chưa phân cấp trên địa bàn.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, bảo trì toàn bộ các tuyến đê (kể cả công trình trên đê) do
cấp huyện đầu tư.
Điều 13. Quản lý rừng
1. Thành phố đầu tư:
Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
phục vụ bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
Quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, duy trì, bảo tồn rừng đặc dụng và
rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố.
3. Cấp huyện đầu tư:
Đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
phục vụ bảo vệ, hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn theo chính sách hiện hành
của nhà nước.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Trực tiếp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng theo phân cấp quản lý
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trên địa bàn.
b) Thực hiện trách nhiệm quản lý và phối hợp quản lý, bảo vệ, phòng chống
cháy rừng, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và
Thành phố về bảo vệ, phát triển rừng.
Điều 14. Quản lý thông tin truyền thông
1. Thành phố đầu tư:
a) Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở
dữ liệu, phần mềm dùng chung cho các cơ quan quản lý nhà nước ở cả ba cấp quản
lý của Thành phố (cấp Thành phố, cấp huyện, cấp xã).
b) Hệ thống thông tin nguồn cấp Thành phố theo quy định về quản lý đài
truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Duy tu, bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung và các hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung cho các cơ quan quản lý nhà nước
ở cả ba cấp quản lý của Thành phố; duy trì các đài phát thanh truyền hình thuộc
Thành phố.
b) Duy tu, bảo trì hệ thống thông tin nguồn cấp Thành phố theo quy định về
quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
3. Cấp huyện đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đối với các đài phát
thanh, truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Phối hợp quản lý và khai thác hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các hệ
thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung được Thành phố triển khai tại đơn vị.
b) Quản lý, duy trì, bảo trì, vận hành các đài phát thanh, truyền thanh cấp
huyện, cấp xã trên địa bàn, trong đó có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông
tin - viễn thông.
Điều 15. Quản lý giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
1. Thành phố đầu tư:
Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường công lập gồm:
các trường đại học, trường cao đẳng, trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục, trường
trung cấp thuộc thành phố Hà Nội; trường trung học phổ thông; trường phổ thông
có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân
tộc nội trú có cấp trung học phổ thông; các trường tiểu học, mầm non trực thuộc
Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Mầm non B, Trường Mẫu giáo Việt Triều hữu
nghị); trường, lớp dành cho người khuyết tật (Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn
Đình Chiểu; Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn; Trường Tiểu học Bình Minh).
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2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, sửa chữa các trường, cơ sở, trung tâm công lập thuộc lĩnh
vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp do Thành phố đầu tư.
3. Cấp huyện đầu tư:
Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các trường công lập gồm:
trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó không có cấp
học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân
tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non (trừ
các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ sở giáo dục,
đào tạo cấp huyện có tên gọi khác; trung tâm học tập cộng đồng.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, sửa chữa các trường, cơ sở, trung tâm công lập thuộc lĩnh
vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp do cấp huyện đầu tư.
Điều 16. Quản lý văn hóa - thể thao - du lịch
1. Thành phố đầu tư:
a) Tu bổ, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích quan trọng do Thành phố trực
tiếp quản lý: Di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long; Khu di tích Cổ Loa; Khu
di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Di tích Bác Hồ ở Vạn Phúc - Hà Đông; Di tích
Nhà tù Hỏa Lò; Di tích 48 Hàng Ngang; Di tích 5D Hàm Long; Di tích 90 Thợ
Nhuộm; cụm di tích Đền Bà Kiệu, hồ Hoàn Kiếm - Di tích Đền Ngọc Sơn - tượng
đài Vua Lê và các di tích quốc gia đặc biệt khác (nếu có) do Thành phố quản lý
sau khi được xếp hạng, công nhận.
b) Tu bổ các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến
do cấp huyện đang quản lý và các di tích quốc gia đặc biệt khác (nếu có) khi
Thành phố giao cấp huyện quản lý sau khi được xếp hạng, công nhận.
c) Tượng đài vua Lý Thái Tổ, tượng đài và tranh hoành tráng trong khuôn
viên di tích do Thành phố quản lý.
d) Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa và nhà thi
đấu thể thao cấp Thành phố; Cung thanh niên Thành phố; Cung thiếu nhi Hà Nội.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy tu, bảo trì các di tích quan trọng mà Thành phố trực tiếp đầu
tư tại điểm a, khoản 1 điều này.
b) Quản lý, duy tu, bảo trì các tượng đài do Thành phố đầu tư.
c) Quản lý, duy tu, bảo trì các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, thư viện, bảo
tàng cấp Thành phố; nhà thi đấu thể thao, trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao, sân
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vận động cấp Thành phố; Cung thanh niên Thành phố, Cung thiếu nhi Hà Nội.
3. Cấp huyện đầu tư:
a) Tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích còn lại trên địa bàn, trừ các
di tích Thành phố trực tiếp đầu tư và các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử
cách mạng kháng chiến do cấp huyện quản lý được Thành phố đầu tư.
b) Các tượng đài và tranh hoành tráng còn lại trên địa bàn, trừ các tượng đài
và tranh hoành tráng do Thành phố đầu tư quy định tại khoản c, điểm 1, điều này.
b) Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa, thể thao cấp huyện,
xã, thôn, tổ dân phố, khu vui chơi cộng đồng.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
a) Quản lý, duy tu, bảo trì các di tích còn lại trên địa bàn, trừ các di tích
Thành phố trực tiếp quản lý sau đầu tư.
b) Quản lý, duy tu, bảo trì các tượng đài, tranh hoành tráng còn lại trên địa
bàn, trừ các các tượng đài, tranh hoành tráng Thành phố trực tiếp quản lý sau đầu tư.
c) Quản lý, duy tu, bảo trì các các công trình văn hóa, thể thao cấp huyện,
xã, thôn, tổ dân phố.
Điều 17. Quản lý Y tế
1. Thành phố đầu tư:
Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các: bệnh viện (bệnh viện đa
khoa và chuyên khoa tuyến Thành phố và tuyến huyện), trung tâm chuyên khoa,
đơn vị sự nghiệp (Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội).
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, bảo trì các: bệnh viện, trung tâm chuyên khoa, đơn vị sự
nghiệp mà Thành phố đầu tư.
3. Cấp huyện đầu tư:
Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng: trung tâm y tế cấp huyện (bao
gồm cả các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn)
theo sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.
4. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, duy trì: trung tâm y tế cấp huyện (bao gồm cả các phòng
khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn) theo sự hướng
dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế.
Điều 18. Quản lý các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang
và cơ sở hỏa táng
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1. Thành phố đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng:
a) Các nghĩa trang cấp Thành phố, gồm: Mai Dịch, Nhổn, Ngọc Hồi; Văn
Điển, Yên Kỳ, Thanh Tước, Sài Đồng, Vĩnh Hằng (phần diện tích do Thành phố
đầu tư và đang quản lý), nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc tại Xuân MaiChương Mỹ; các nghĩa trang tập trung cấp Thành phố đầu tư mới theo quy hoạch.
b) Cơ sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố; nhà tang lễ cấp Thành phố.
2. Thành phố quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, bảo trì các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ do
Thành phố đầu tư.
3. Thành phố quản lý các nội dung khác có liên quan:
Quy định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ được
đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố theo quy hoạch;
quản lý nguồn thu dịch vụ từ các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ do Thành
phố quản lý sau đầu tư theo quy định.
4. Cấp huyện đầu tư:
Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các nghĩa trang còn lại (bao
gồm cả nhà tang lễ trong khuôn viên nghĩa trang) trên địa bàn.
5. Cấp huyện quản lý sau đầu tư:
Quản lý, duy tu, bảo trì các nghĩa trang, nhà tang lễ do cấp huyện, cấp xã đầu tư.
6. Cấp huyện quản lý các nội dung khác có liên quan:
Quản lý nguồn thu dịch vụ từ nghĩa trang, nhà tang lễ do cấp huyện quản lý
theo quy định.
Điều 19: Lĩnh vực quản lý chợ
Cấp huyện đầu tư các chợ hạng 1, 2, 3 đối với các chợ sử dụng vốn ngân
sách nhà nước.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Phân công trách nhiệm và xử lý chuyển tiếp
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các cơ quan của cấp huyện:
Phối hợp lập danh mục công trình, bàn giao, tiếp nhận và quản lý các công trình
thuộc lĩnh vực quản lý của ngành theo phân cấp tại Quy định này; kiện toàn tổ
chức bộ máy, phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các đơn vị trực
thuộc và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung phân cấp tại Quy định này.
2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham
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mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban
hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của
Thành phố của giai đoạn 2023-2025 đảm bảo phù hợp với quy định, nhiệm vụ
phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn
Thành phố tại Quy định này và các quy định phân cấp hiện hành.
3. Các Sở: Tài chính, Nội vụ và các Sở quản lý chuyên ngành (Công thương,
Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông,
Y tế) theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân
dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban
nhân dân Thành phố ban hành và trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành
những nội dung theo thẩm quyền quy định về phân cấp quản lý ngân sách, phân cấp
tổ chức bộ máy, phương án quản lý, nguồn kinh phí, cơ chế quản lý vận hành, duy
tu, duy trì các công trình, nhiệm vụ quản lý theo phân cấp và quy định cơ chế phối
hợp trong quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp và của từng ngành, lĩnh vực,
đảm bảo đạt hiệu quả cao sau khi phân cấp quản lý; rà soát, cập nhật danh mục các
công trình Thành phố quản lý sau đầu tư theo tình hình thực tiễn triển khai quy định
phân cấp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt đối với các ngành, lĩnh vực
có danh mục Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý sau đầu tư.
4. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tập huấn
chuyên môn nghiệp vụ cho cấp huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp;
thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp.
5. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:
a) Có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung được Thành
phố phân cấp quản lý tại Quy định này.
b) Chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan để thực
hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.
6. Xử lý chuyển tiếp
a) Đối với các công trình theo phân cấp tại Quy định này thuộc Thành phố
quản lý, thì việc bàn giao và xử lý chuyển tiếp như sau:
Đối với các công trình hiện có và các công trình cấp huyện đang quản lý,
nhưng thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố theo Nghị quyết này, các quận,
huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức bàn giao ngay các công trình này về Thành
phố (cho các đơn vị, các sở quản lý chuyên ngành của Thành phố) quản lý.
Đối với các công trình do Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã làm chủ
đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư, hoặc đã được quyết định đầu tư,
hoặc đã được bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án và đang đầu tư): các quận huyện
thị xã tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành, quyết toán công trình và bàn giao về
Thành phố (cho các đơn vị, các sở quản lý chuyên ngành của Thành phố) quản lý
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theo phân cấp tại Quyết định này.
b) Đối với các công trình theo phân cấp tại Quy định này thuộc cấp huyện
quản lý: thực hiện bàn giao từ Thành phố (từ các đơn vị, các sở quản lý chuyên
ngành của Thành phố) về Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quản lý như
quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.
d) Các dự án đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực
hiện trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện các quyết
định của HĐND và UBND các cấp về nguồn vốn đối với từng dự án cụ thể; chính
quyền cấp huyện tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư theo thẩm quyền như khi
thực hiện Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 và Quyết
định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân
Thành phố.
đ) Đối với việc quản lý sau đầu tư lĩnh vực quản lý đường bộ; quản lý công
viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện quy định
phân cấp theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND đối với các hạng mục công việc
trong các lĩnh vực có sự điều chỉnh phân cấp đến thời điểm hết thời hạn của các
hợp đồng duy tu, bảo trì.
Điều 21. Điều khoản thi hành
1. Các quy định phân cấp quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế - xã hội
do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành trái với nội dung quy định tại
Nghị quyết này đều bãi bỏ.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, trường hợp cơ quan
nhà nước cấp trên ban hành văn bản có nội dung quy định khác quy định tại Nghị
quyết này thì thực hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành.
3. Trường hợp có phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện,
các đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Hội đồng
nhân dân Thành phố được xem xét, giải quyết./.

Phụ lục
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ QUYẾT THAY THẾ NGHỊ
QUYẾT SỐ 08/2016/NQ-HĐND NGÀY 03/8/2016 CỦA HĐNG THÀNH PHỐ
VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC MỘT SỐ LĨNH VỰC
HẠ TẦNG, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình số
/TTr- UBND ngày /8/2022 của UBND Thành phố)
Với việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh một số nguyên tắc trong phân cấp,
trong đó bổ sung nguyên tắc “Từng bước phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý
sau đầu tư đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ đang tập trung quản lý sau đầu tư ở cấp
Thành phố” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày
10/01/2022 và chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố tại Nghị quyết thay thế
Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố, việc
phân cấp của các ngành, lĩnh vực đang được quy định tại Quyết định số
14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố sẽ bị tác động như sau:
I. NHỮNG LĨNH VỰC CƠ BẢN KHÔNG BỊ TÁC ĐỘNG
1. Những lĩnh vực cơ bản đã đồng bộ giữa đầu tư và sau đầu tư (09 lĩnh
vực), không bị tác động: Lĩnh vực thủy lợi; Lĩnh vực đê điều; Quản lý rừng; Lĩnh
vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; Lĩnh vực y tế; Quản lý các hoạt động
xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Lĩnh vực vệ sinh môi
trường; Lĩnh vực bến bãi đỗ xe ô tô; Lĩnh vực quản lý thông tin truyền thông.
2. Lĩnh vực cấp nước sạch (01 lĩnh vực) là lĩnh vực cơ bản Thành phố đầu
tư và quản lý sau đầu tư. Thành phố phân cấp cho cấp huyện thực hiện quản lý,
duy tu, bảo trì công trình cấp nước sạch tập trung hiện có tại địa phương đã được
đầu tư bằng ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước mà chưa xã hội hóa
quản lý sau đầu tư được. Quy định về nguyên tắc đồng bộ giữa đầu tư và quản lý
sau đầu tư cơ bản không tác động đến lĩnh vực này.
3. Lĩnh vực chưa đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư, trong đó quản
lý sau đầu tư tập trung ở cấp huyện (01 lĩnh vực: di tích), không bị tác động. Hiện
nay, trong tổng số 5.922 di tích, Trung ương quản lý 8 di tích, Thành phố quản lý
10 di tích quan trọng, cấp huyện quản lý 5.904 di tích.
II. NHỮNG LĨNH VỰC BỊ TÁC ĐỘNG
Lĩnh vực chưa đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư, trong đó quản lý
sau đầu tư tập trung ở cấp Thành phố (04 lĩnh vực: đường bộ, chiếu sáng, cây
xanh, thoát nước). Đánh giá tác động của việc áp dụng nguyên tắc “Từng bước
phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư” đối với các lĩnh vực này
như sau:
1. Lĩnh vực đường bộ (không bao gồm quản lý hè đường vì quản lý hè
đường đã được giao toàn bộ cho cấp huyện, không thuộc đối tượng xem xét của
nguyên tắc:
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- Trong trường hợp áp dụng nguyên tắc từng bước đồng bộ giữa đầu tư và
sau đầu tư đối với lĩnh vực đường bộ sẽ thay đổi nhiều về phân cấp, tăng mạnh
phân cấp cho các quận và 05 huyện lên quận. Các huyện, thị xã cơ bản rất ít bị tác
động do hầu hết đã đồng bộ giữa đầu tư và sau đầu tư (chỉ còn một số rất ít tuyến
đường chính chưa đồng bộ). Hiện nay, Thành phố đang quản lý 105 tuyến đường
cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ: 1.185,37km; 965 tuyến đường, phố trên địa bàn 12 quận:
912,26km; 37 các tuyến đường quan trọng trên địa bàn 5 huyện và thị xã Sơn Tây:
116,51km; 235 tuyến đường khu đô thị: 73,65km; 28 tuyến đường trong 05 huyện
có Đề án lên quận: 44,5km. Tổng số là 1.370 tuyến, 2.333 km. Cấp huyện quản lý:
21.258,2km (đường quận, huyện, thị xã: 1.705km; đường xã, thôn, nội đồng:
17.577,7km).
Theo quy định phân cấp hiện nay, khối lượng công việc quản lý sau đầu tư
trên địa bàn 12 quận và 5 huyện lên quận chiếm 43,2% tổng số nhiệm vụ quản lý
sau đầu tư cấp Thành phố. Khi điều chỉnh quy định phân cấp theo hướng đồng bộ
giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư và phân cấp mạnh cho cấp huyện đối với lĩnh
vực giao thông, thì một khối lượng lớn nhiệm vụ việc quản lý sau đầu tư trên địa
bàn các quận và 05 huyện lên quận do Thành phố đang quản lý hiện nay sẽ được
chuyển cho các quận và 05 huyện quản lý. Rà soát sơ bộ, khoảng 80-85% các
nhiệm vụ do cấp Thành phố đang quản lý trên địa bàn các quận và 5 huyện lên
quận sẽ được phân cấp cho các quận và 05 huyện. Tương ứng với việc thay đổi
khối lượng công việc, thì các đơn vị rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm tại
các đơn vị, xác định biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Lĩnh vực chiếu sáng, cây xanh, thoát nước (03 lĩnh vực):
Trong trường hợp áp dụng nguyên tắc đồng bộ giữa đầu tư và sau đầu tư
thì nội dung quản lý sau đầu tư có sự thay đổi:
- Thành phố sẽ không quản lý toàn bộ chiếu sáng, thoát nước trên toàn bộ
12 quận; đường đô thị từ 16m trở lên đối với 5 huyện có Đề án lên quận (Thành
phố quản lý đường đô thị từ 23 m trở lên) mà chỉ quản lý sau đầu tư về chiếu sáng,
thoát nước đối với các đường do Thành phố đầu tư như trên. Việc quản lý chiếu
sáng, thoát nước trên nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn các quận do quận đầu tư
nhưng do Thành phố quản lý đường sẽ được phân cấp cho các quận quản lý; một
số tuyến đường quan trọng trên địa bàn các huyện và thị xã Sơn Tây hiện do
Thành phố quản lý sẽ được phân cấp cho cấp huyện quản lý.
- Thành phố sẽ tăng phân cấp quản lý chiếu sáng, thoát nước cho các quận và
05 huyện lên quận. (Thay vì Thành phố quản lý sau đầu tư các tuyến đường đô thị
mặt cắt từ 16m trở lên, Thành phố sẽ quản lý sau đầu tư trên tuyến đường đô thị mặt
cắt 23 m trở lên; các quận và 05 huyện quản lý các tuyến đường đô thị còn lại).
Tác động tích cực: Việc đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư đối với
mỗi lĩnh vực trên sẽ tạo ra sự đồng bộ giữa đầu tư và sau đầu tư trên một tuyến
đường, từ đường bộ, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, giúp cho việc quản lý nhà
nước thêm hiệu quả.
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Những khó khăn khi điều chỉnh phân cấp:
Với thực tiễn phân cấp như hiện nay thì việc thay đổi đồng bộ giữa đầu tư
và quản lý sau đầu tư ngay lập tức thì sẽ gặp khó khăn trong công tác bàn giao đối
với tất cả các lĩnh vực trên do khối lượng bàn giao lớn; khó khăn trong việc đảm
bảo tính hệ thống, tính kỹ thuật của lĩnh vực chiếu sáng, thoát nước; có thể phát
sinh chi phí đầu tư (như lắp thêm các công tơ điện, hoặc các tủ điện) đối với lĩnh
vực chiếu sáng. Lĩnh vực chiếu sáng và lĩnh vực thoát nước là những lĩnh vực có
tính hệ thống, đặc biệt hệ thống thoát nước cần đảm bảo tính kỹ thuật chuyên
ngành, đảm bảo về lưu vực. Khi điều chỉnh quy định phân cấp so với hiện nay cần
phải tiếp tục tính toán kỹ.
- Việc quản lý đường bộ, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước cơ bản nên đồng
bộ với nhau để quản lý hiệu quả. Với phương án từng bước đồng bộ giữa đầu tư và
quản lý sau đầu tư thì cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, do thực tiễn
đang triển khai của phân cấp thì chưa thể làm ngay lĩnh vực chiếu sáng và thoát
nước, mà sẽ làm trước lĩnh vực đường bộ và cây xanh. Như vậy, trong quá trình
quá độ, sẽ không đồng bộ về cấp quản lý giữa các lĩnh vực này. Trọng tâm là ở các
quận nội thành. (Thành phố cơ bản tập trung quản lý chiếu sáng, thoát nước trên
địa bàn các quận; trong khi lĩnh vực đường bộ và cây xanh trên địa bàn các quận,
phân cấp đồng bộ giữa đầu tư và quản lý sau đầu tư - Thành phố không quản lý
sau đầu tư tập trung như trước nữa)./.

