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I. TỔNG QUAN VỀ CẤP HUYỆN VÀ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP
HUYỆN
1. Cấp huyện
a) Vị trí, vai trò của cấp huyện
Cấp huyện ở Việt Nam hiện nay được quy định trong Luật Tổ chức chính
quyền địa phương 2015 bao gồm: huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
Theo quy định của pháp luật, cấp huyện chia thành 3 loại (I, II, III)1. Tuy
nhiên, ngoài chia thành 3 loại trên, còn có chia theo:
- Huyện gắn với khu vực nông thôn;
- Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc
Trung ương gắn với khu vực đô thị.
Mỗi đơn vị hành chính cấp huyện đều được tổ chức chính quyền tương
ứng. Chính quyền cấp huyện gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Cấp huyện là đơn vị hành chính lãnh thổ trung gian nằm giữa tỉnh và xã.
Chính quyền địa phương cấp huyện chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính
quyền địa phương cấp tỉnh và trực tiếp quản lý nhà nước đối với chính quyền địa
phương cấp xã.
Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh với chính quyền địa
phương cấp huyện và giữa chính quyền địa phương cấp huyện với chính quyền
địa phương cấp xã được xem xét dưới hai góc độ:
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Điều 3, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

- Quan hệ trong hoạt động quản lý nhà nước,
- Quan hệ trong việc cung cấp dịch vụ (kể cả dịch vụ hành chính công).
Chính quyền địa phương cấp huyện ở Việt Nam bao gồm:
- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương, chịu
trách nhiệm với dân địa phương và với cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng
nhân dân thực hiện quản lý nhà nước mang tính chất lãnh thổ, gắn với ý chí,
nguyện vọng của người dân trên địa bàn đơn vị hành chính lãnh thổ được phân
công quản lý.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân
dân và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ủy ban nhân dân thực
hiện quản lý nhà nước các vấn đề của địa phương thông qua chấp hành Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Như trên đã nêu, có 5 loại chính quyền địa phương cấp huyện, trong đó 4
loại gắn với đô thị; huyện gắn với quản lý vùng nông thôn. Chính quyền quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
có nhiệm vụ và quyền hạn phân biệt với nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền
huyện ở nông thôn2.
b) Mối quan hệ của cấp huyện với cấp tỉnh và cấp xã
Trong hệ thống chính quyền 4 cấp, chính quyền cấp huyện là cấp trực tiếp
quản lý chính quyền cấp xã và chỉ đạo, định hướng, kiểm tra hoạt động của chính
quyền cấp xã.
Hiến pháp qua các thời kỳ cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa
phương 2015, đã xác định ở mức độ nhất định mối quan hệ giữa các cấp quản lý
trong hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam.
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Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định cụ thể nhiệm vụ và
quyền hạn của từng cấp. Đồng thời xác định mối quan hệ phân cấp, phối hợp
như mô tả trong Sơ đồ 1.1.

c) Cấp huyện trong xu hướng đổi mới theo Hiến pháp 2013
Hiến pháp 2013 kế thừa những thành tựu của các bản Hiến pháp trước đó,
nhưng sự thay đổi những nội dung trong Hiến pháp 2013 thể hiện tư duy đổi
mới về hoạt động của nhà nước Việt Nam, đặc biệt là chính quyền địa phương
các cấp.
Trước hết, không chỉ riêng cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước ở địa
phương được thống nhất bằng tên gọi chung là chính quyền địa phương. Tên gọi
này phản ánh đúng thông lệ quốc tế và đồng thời cũng thể hiện tính thống nhất
trong quản lý nhà nước đối với các vấn đề ở địa phương thuộc về một tổ chức là
chính quyền địa phương.
Hiến pháp 2013 đã sử dụng thuật ngữ “đơn vị hành chính tương đương”
với quận, huyện, thị xã trong thành phố trực thuộc trung ương. Điều này đã tạo cơ
sở pháp lý cho việc hình thành một đơn vị hành chính trong thành phố trực thuộc
trung ương, đó là “thành phố” thuộc “thành phố trực thuộc trung ương”. Hiến
pháp 2013 cũng quy định: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị

hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cấp chính quyền địa
phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp
với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do
luật định”.
Điều thay đổi lớn nhất khi xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương
2015 dựa vào Hiến pháp 2013 chính là xác định rõ ràng, cụ thể cơ cấu tổ chức Ủy
ban nhân dân cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của không chỉ đối với Ủy ban
nhân dân cấp huyện mà còn đối với chính chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện. Đây là một thay đổi cơ bản nhằm xác định cụ thể nhiệm vụ và quyền
hạn cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân tránh việc sau này các văn
bản dưới luật đưa ra quy định riêng.
Hiến pháp 2013 cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy
định cụ thể hơn về thẩm quyền của chính quyền địa phương. Cụ thể, chính quyền
địa phương có 2 loại nhiệm vụ riêng biệt:
- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật tại địa phương;
- Quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định.
Trong một nhà nước đơn nhất như nước ta, nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu
của chính quyền địa phương là tổ chức và bảo đảm thực hiện Hiến pháp, pháp
luật tại địa phương. Đồng thời, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ
xuất phát từ đặc thù của địa phương. Việc thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng
này đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.
Thực tế, chính quyền địa phương các cấp trong nhà nước đơn nhất chỉ
đóng vai trò thực thi quyền hành pháp hay là một phận cấu thành bộ máy hành
pháp. Nếu như ở trung ương, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao
nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội thì ở địa
phương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là những cơ quan thực thi
quyền hành pháp.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 đã xác định rõ hơn chức
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.
Chi tiết về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức
bộ máy xem Luật Tổ chức chính quyền địa phương3.
2. Lãnh đạo, quản lý cấp huyện
a) Lãnh đạo và quản lý cấp huyện
Trước hết, lãnh đạo, quản lý được hiểu là hoạt động. Lãnh đạo là một quá
trình theo đó một cá nhân ảnh hưởng đến một cá nhân hoặc nhóm các cá nhân
khác để đạt được một mục tiêu chung4. Nói đến lãnh đạo là nói đến khả năng
thuyết phục và gây ảnh hưởng đến người khác để hoàn thành những mục tiêu
mong muốn.
Quản lý là sự tác động có tổ chức và hướng đích của chủ thể quản lý lên
khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra5. Quản lý bao gồm các chức
năng: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, điều hành, nhân sự, kiểm tra, tài chính.
Theo cách hiểu thứ hai, lãnh đạo, quản lý thường gắn liền với chức danh
quản lý, lãnh đạo trong tổ chức.
Lãnh đạo và quản lý có mối quan hệ mật thiết với nhau. Lãnh đạo là một
chức năng của nhà quản lý. Muốn quản lý tốt phải có phong cách lãnh đạo phù
hợp. Nhà lãnh đạo sẽ có nhiều cơ hội gây ảnh hưởng tới các cá nhân trong tổ
chức hơn nếu có vị trí quản lý.
Trong một tổ chức, mối quan hệ và sự phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý
được mô tả ở Sơ đồ 1.2.

Điều 24 và Điều 45, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Pratice; SAGE Publications, 2007.
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Khi nghiên cứu về lãnh đạo, quản lý cấp huyện cũng cần tiếp cận theo hai
cách hiểu trên. Thứ nhất, lãnh đạo, quản lý cấp huyện gắn liền với các chức
danh lãnh đạo, quản lý. Các chức danh này bao gồm:
- Bí thư, các Phó Bí thư tổ chức đảng cấp huyện (gọi chung là Huyện ủy);
các ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Trưởng ban chuyên trách của Hội
đồng nhân dân cấp huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tuy nhiên, hai nhóm đầu không phải đối tượng nghiên cứu và bồi dưỡng
của chương trình này. Vì vậy, lãnh đạo, quản lý cấp huyện trong chương trình
này chỉ gồm các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
Thứ hai, lãnh đạo, quản lý cấp huyện được hiểu là hoạt động lãnh đạo,
quản lý của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Khi nghiên cứu hoạt động lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp
huyện cần tập trung vào hai nhóm:

- Lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân - chủ thể hoạt động theo nguyên
tắc thẩm quyền chung6.
- Lãnh đạo, quản lý của từng cá nhân theo nhiệm vụ và quyền hạn được
giao.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân nói chung và Ủy
ban nhân dân cấp huyện nói riêng đã có những sự thay đổi từ Luật tổ chức Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2003 đến Luật Tổ chức chính quyền địa
phương 2015.
Khác với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2003, Luật
Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân từng cấp và cho từng loại trong cùng một cấp7.
Theo đó, các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bao
gồm:
- Nhiệm vụ, quyền hạn với tư cách là người đứng đầu, lãnh đạo Ủy ban
nhân dân cấp huyện;
- Những nhiệm vụ và quyền hạn đối với chính quyền địa phương cấp xã;
- Thực thi Hiến pháp, pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành của hệ
thống hành chính nhà nước cấp trên trên địa bàn cấp huyện;
- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch, các ủy viên Ủy ban nhân dân
cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp huyện;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong lý thuyết tổ chức, phân loại tổ chức theo hai nhóm dựa trên cách thức đưa ra quyết định. Tổ chức thẩm
quyền chung nếu như các quyết định được đưa ra dựa trên như nhất trí (đa số) những thành viên cấu thành tổ
chức đó. Tổ chức thẩm quyền chung gắn với cơ chế thủ trưởng và quyết định của tổ chức là quyết định của
người đứng đầu hay nhân danh người đứng đầu (ủy quyền). Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Điều
117 cũng quy định “Quyết định của Ủy ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân
biểu quyết tán thành. Trường hợp số tán thành và số không tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến biểu
quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân”.
7
Điều 29, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
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Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định cụ thể nhiệm vụ cho
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố, thị xã. Ngoài những quy định chung
như trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố, thị xã còn có những nhiệm
vụ và quyền hạn để thực hiện được quản lý nhà nước các vấn đề mang tính đô
thị.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của
các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thay vào đó, Quy chế làm việc
của Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quy định nhiệm vụ, thẩm quyền của từng Phó
Chủ tịch, các ủy viên Ủy ban nhân dân và các Thủ trưởng cơ quan chuyên môn
cấp huyện8. Tùy thuộc vào từng giai đoạn và từng địa phương cấp huyện, có thể
quy định nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau cho từng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện.

Nói tóm lại, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện bao
gồm hai nhóm: nhóm thứ nhất với tư cách là ủy viên Ủy ban nhân dân cấp
huyện, tham gia hoạt động tập thể của Ủy ban nhân dân; nhóm thứ hai là nhiệm

Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế làm
việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.
8

vụ và quyền hạn mang tính cá nhân được của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện (xem Sơ đồ 1.3)
3. Yêu cầu đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện
a) Về phẩm chất
Tiêu chuẩn phẩm chất cán bộ được quy định tại các văn kiện: Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Khóa VIII về chiến lược cán bộ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 37KL/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; Chỉ thị số 36/CTTW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của Hội nghị
Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 Khóa XI.
Bên cạnh đó, lãnh đạo, quản lý cấp huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp huyện, do đó cần đáp ứng tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đó là:
1. Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện
công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,
gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi
phạm pháp luật khác.
3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm
công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt
động của Hội đồng nhân dân.
4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được
nhân dân tín nhiệm9.
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Điều 4, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015; Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền

địa phương 2015.

b) Về năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý
Năng lực chuyên môn
Năng lực chuyên môn gắn liền với những yêu cầu, đòi hỏi về kiến thức
chuyên môn cần phải có, mức độ thành thạo những công việc mang tính chuyên
môn, cách ứng xử khi thực thi công việc chuyên môn.
Xác định năng lực chuyên môn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện là một vấn đề khá phức tạp. Hiện nay, không có quy định
lĩnh vực chuyên môn nào có thể làm được Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện.
Năng lực lãnh đạo, quản lý
Là cơ quan thẩm quyền chung, hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện
cũng như các cấp khác đều mang tính tập thể. Quyết định được thông qua dựa
trên nguyên tắc đồng thuận, đa số.
Năng lực lãnh đạo, quản lý của Chủ tịch, Phó Chủ tịch thể hiện thông qua
các hoạt động chỉ đạo, điểu hành của họ. Năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh
đạo, quản lý cấp huyện cũng bao gồm những năng lực cần có cho một nhà lãnh
đạo, quản lý nói chung. Năng lực lãnh đạo, quản lý được xác định bằng một số
tiêu chí:
- Là người có tầm nhìn, có trình độ và khả năng phù hợp với yêu cầu phát
triển của địa phương.
- Có tư duy khoa học, sáng tạo, linh hoạt và hài hòa trong từng nhiệm vụ,
công việc, tình huống cụ thể trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không dao động, dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ
đã đặt ra.
- Có tri thức và kinh nghiệm phát triển tương ứng với tính chất công việc
được giao. Có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và chuyên sâu từng vấn đề
để giải quyết các công việc hiệu quả.

- Có khả năng thu hút mọi người và quy tụ họ xung quanh mình, tổ chức,
huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể để thực hiện tối ưu mục tiêu
chung.
- Có khả năng tiên đoán, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong hiện thực
và tương lai, đồng thời dự phòng các khả năng giải quyết, thực hiện chúng trong
những điều kiện ngặt nghèo nhất.
- Có khả năng sáng tạo, vượt qua cái cũ, tìm tòi, khám phá, phát hiện và đề
xuất cái mới có ích cho nhân dân, có giá trị cho xã hội.
- Có khả năng quyết đoán, táo bạo, đồng thời lại chắc chắn trong việc đưa
ra những quyết định cũng như trong chỉ đạo hành động10.
c) Về phong cách lãnh đạo, quản lý
Theo các nhà nghiên cứu về khoa học lãnh đạo quản lý, có một số phong
cách lãnh đạo, quản lý phổ biến sau đây:
Phong cách lãnh đạo độc đoán
Phong cách lãnh đạo này được đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền
lực vào tay một mình người người lãnh đạo và họ thực hiện quản lý bằng ý chí
của mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập thể. Với phong
cách lãnh đạo này, hiệu quả làm việc chỉ cao khi có mặt lãnh đạo và không khí
trong tổ chức mang tính gây hấn, phụ thuộc chủ yếu và định hướng cá nhân của
người lãnh đạo.
Phong cách lãnh đạo dân chủ
Phong cách này được thể hiện bằng việc người quản lý, lãnh đạo biết
phân chia quyền lực quản lý của mình, tranh thủ ý kiến cấp dưới, đưa họ tham
gia vào việc khởi thảo các quyết định. Phong cách lãnh đạo này còn tạo ra
những điều kiện thuận lợi để cho những người cấp dưới được phát huy sáng
kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, đồng thời tạo ra bầu
không khí tâm lý tích cực trong quá trình quản lý.
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Tham khảo thêm Nguyễn Văn Huyên. Báo Đại đoàn kết. 2011.

Phong cách lãnh đạo tự do
Với phong cách lãnh đạo này, nhà lãnh đạo sẽ cho phép các nhân viên
được quyền ra quyết định, nhưng nhà lãnh đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với
những quyết định được đưa ra.
Phong cách lãnh đạo ủy thác
Đây là phong cách lãnh đạo được sử dụng khi các nhân viên có khả năng
phân tích tình huống, xác định được những gì cần làm và cách thức thực hiện.
Người lãnh đạo không ôm đồm tất cả mọi công việc mà đặt ra các thứ tự ưu tiên
trong công việc và ủy thác một số nhiệm vụ nào đó cho cấp dưới.
Mỗi phong cách lãnh đạo đều có những ưu điểm và nhược điểm. Vì vậy,
trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, tùy theo điều kiện cụ thể, các nhà lãnh đạo,
quản lý có thể chọn cho mình một phong cách lãnh đạo phù hợp, hoặc kết hợp
các phong cách lãnh đạo để mang lại hiệu quả cao.
II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ ỦY QUYỀN CỦA LÃNH ĐẠO,
QUẢN LÝ CẤP HUYỆN
1. Phân công công việc
a) Khái niệm
Phân công công việc là một trong nhiệm vụ của nhà lãnh đạo, quản lý
trong một tổ chức. Phân công công việc nhằm trả lời câu hỏi: ai làm việc gì và
làm việc đó như thế nào. Tuy nhiên, phân công công việc không chỉ đơn thuần là
công việc mà còn cả những điều kiện kèm theo cũng phải được “phân phối”. Ví
dụ: quyền hạn, trách nhiệm, nguồn lực, trang thiết bị.
Vì vậy, trong phân công công việc cần đảm bảo phân công công việc
đúng người, đúng việc, đúng thời điểm và đủ nguồn lực (bao gồm cả quyền hạn
và trách nhiệm). Để làm được điều đó, đòi hỏi nhận biết đúng bản chất của công
việc trong tổ chức (Ủy ban nhân dân cấp huyện), phân tích nhận biết đúng năng
lực của từng cá nhân trong tổ chức.
b) Nội dung cơ bản về phân công công việc trong Ủy ban nhân dân cấp
huyện

Phân công công việc trong Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm hai nội
dung:
Phân công công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch theo luật định.
Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân:
1. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được
giao theo quy định của Luật này, cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân
chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Hội đồng nhân
dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trước nhân dân địa phương
và trước pháp luật.
2. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
chủ trì, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực ở
địa phương. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể thành lập
các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch giải quyết công việc.
3. Ủy nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Chủ tịch điều
hành công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt.
4. Thay mặt Ủy ban nhân dân ký quyết định của Ủy ban nhân dân, ban
hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở
địa phương11.
Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân:
1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện
nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách
nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.
2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân, thảo luận và biểu
quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.
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3. Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch
Ủy ban nhân dân ủy nhiệm12.
Phân công công việc của Chủ tịch cho các Phó Chủ tịch và ủy viên Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công công việc cho các Phó
Chủ tịch, các ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện. Việc phân công công việc
thực chất là quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện, nhiệm vụ và quyền hạn của từng Phó Chủ tịch, nhiệm vụ và
quyền hạn của từng ủy viên Ủy ban nhân dân (và là Thủ trưởng cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện). Việc phân công công việc theo phương
thức này được thể hiện thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp
huyện13.
c) Điều kiện cơ bản để phân công thực thi công việc của lãnh đạo, quản lý
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Để phân công công việc hiệu quả cần phải có các điều kiện cơ bản sau
đây:
- Quy định rõ ràng của pháp luật: đó là các quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Trên cơ sở của những quy định
này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mới có cơ sở để phân công công việc
cho các Phó Chủ tịch và các ủy viên.
- Quy chế hoạt động của cơ quan tổ chức: quy chế này phải cụ thể hóa về
quy trình cách thức giải quyết công việc. Một mặt quy chế là điều kiện đảm bảo
thực thi công việc có hiệu quả. Mặt khác quy chế thiết lập mối quan hệ giữa
người giao việc và người được giao việc cũng như mối quan hệ phối hợp trong
thực hiện công việc làm cơ sở để kiểm soát và thực hiện công việc có hiệu quả.

Điều 122, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
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- Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm gắn liền với từng chức danh
cụ thể. Bản mô tả công việc xác định rõ những nhiệm vụ và điều kiện cần thiết
để thực hiện công việc, cụ thể hóa các tiêu chuẩn của công việc, các yêu cầu tiêu
chuẩn người thực hiện công việc, làm cơ sở để phân công công việc hiệu quả.
- Nguồn lực vật chất: tiền, cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện làm
việc là cơ sở cho thực hiện thành công công việc được giao. Vì vậy, khi phân
công công việc cho cá nhân hoặc nhóm, lãnh đạo, quản lý cấp huyện cần phải
phân bổ kèm theo các nguồn lực vật chất phù hợp.
- Năng lực của người được giao việc: năng lực là khả năng của một người
trong thực hiện công việc. Công việc có thực hiện được hay không phụ thuộc rất
nhiều vào năng lực của người đảm nhận công việc đó. Nếu giao một công việc
vượt quá khả năng của cá nhân sẽ khiến họ gặp khó khăn và không thể hoàn
thành mục tiêu công việc. Vì thế, phân công công việc phải dựa vào năng lực
thực tế của người đảm nhận công việc được giao.
Ngoài ra, còn phải tính đến các điều kiện như môi trường làm việc, cơ chế
gửi và nhận thông tin phản hồi, khả năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới của
các nhà lãnh đạo, quản lý….
Để phân công công việc hiệu quả có thể vận dụng mô hình PERFORM:
P (Purpose): làm rõ mục đích công việc được giao
E (Environment): tạo môi trường làm việc hiệu quả
R (Resources): đảm bảo các nguồn lực hỗ trợ nhân viên hoàn thành công
việc
F (Feedback): đảm bảo thông tin phản hồi
O (Optimal Productivity): đảm bảo được hiệu suất, kết quả cần đạt được
R (Report): thường xuyên thực hiện các báo cáo với người được giao việc
M (Motivation): làm tốt vai trò tạo động lực, vai trò hỗ trợ
d) Các yếu tố ảnh hưởng đến phân công công việc của lãnh đạo, quản lý
Ủy ban nhân dân cấp huyện

Có hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến phân công công việc của lãnh đạo,
quản lý Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Nhóm yếu tố thứ nhất: phụ thuộc vào quy định của pháp luật. Tùy thuộc
vào việc xác định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, số lượng
ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đồng thời phụ thuộc vào quy định mang
tính “cứng” cho tất cả các địa phương.
Nhóm yếu tố thứ hai: năng lực của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
và năng lực của từng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Khi Chủ tịch
thực sự am hiểu năng lực của chính mình và năng lực của từng Phó Chủ tịch thì
mới thực sự phân công công việc hiệu quả, đúng người đúng việc.
2. Ủy quyền của lãnh đạo, quản lý cấp huyện
a) Tổng quan về ủy quyền
Ủy quyền là một cách thức thực thi công việc trong tổ chức hay trong hoạt
động quản lý. Có nhiều cách giải thích khác nhau về thuật ngữ này nhưng một
cách chung nhất có thể coi ủy quyền là chuyển giao công việc của một người
phải làm cho một người khác làm “thay”.
Ủy quyền là chuyển giao, trao quyền hạn và trách nhiệm từ một người đến
người khác, thông thường từ một nhà quản lý đến cấp dưới trong trật tự thứ bậc
của tổ chức.
Ủy quyền là trao quyền hạn của một bên (người ủy quyền) cho một bên
khác (người được ủy quyền) theo một mục đích đã được thỏa thuận.
Ủy quyền là việc nhà quản lý cấp trên cho phép cấp dưới có quyền ra
quyết định về những vấn đề thuộc quyền hạn của mình, trong khi người cho
phép vẫn đứng ra chịu trách nhiệm.
b) Phân biệt giữa ủy quyền và phân công công việc
Thông thường, ít có sự phân biệt giữa phân công công việc và ủy quyền
một cách tuyệt đối. Trong văn bản pháp luật, khi cấp trên phân công công việc
cho cấp dưới, bản thân cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả thực thi

công việc của cấp dưới. Trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, khi
quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cũng gắn
liền với chịu trách nhiệm của Chủ tịch với công việc được phân công cho Phó
Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân.
Trên phương diện lý thuyết, ủy quyền và phân công công việc khác nhau
về bản chất và nguyên tắc.
Phân công công việc là việc bố trí công việc (nhiệm vụ) trong tổ chức cho
từng thành viên tổ chức từ người có quyền được thực hiện phân công. Và trả lời
câu hỏi: Ai làm gì? Với những điều kiện gì?. Người đứng đầu tổ chức thường
được giao nhiệm vụ và quyền hạn để phân công công việc cho cấp dưới. Phân
công công việc mang tính mệnh lệnh đơn phương của Thủ trưởng với cấp dưới.
Ủy quyền là chuyển nhiệm vụ và quyền hạn của một người cho người
khác làm thay.
Phân công công việc mang tính bắt buộc phải thực hiện, trong khi đó ủy
quyền là mối quan hệ đồng thuận. Người được ủy quyền có thể từ chối không
nhận ủy quyền.
c) Những nguyên tắc cơ bản khi ủy quyền
Nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi ủy quyền: đúng người, đúng việc. Nhà
quản lý muốn ủy quyền cho cấp dưới phải xác định thật rõ:
- Loại công việc nào sẽ được ủy quyền,
- Người nào có thể ủy quyền.
Ủy quyền là một công cụ quản lý và là nghệ thuật. Để ủy quyền đúng việc
cho đúng người, nhà quản lý cần:
- Tin tưởng vào nhân viên có khả năng làm được công việc mới sẽ ủy
quyền cho họ.
- Cụ thể và rõ ràng.
- Đưa ra chỉ dẫn công việc đầy đủ.
- Tin tưởng rằng nhân viên có thể làm tốt hơn mình nếu được giao ủy
quyền.

- Giám sát thực thi công việc được ủy quyền.
- Động viên kịp thời khi nhân viên thực thi công việc được ủy quyền tốt.
- Linh hoạt trong quá trình ủy quyền.
Để ủy quyền hiệu quả, cần thực hiện ủy quyền theo nội dung các bước mô
tả ở Sơ đồ 1.4.

d) Cấp độ ủy quyền
Cấp độ ủy quyền trả lời câu hỏi: Ai có thể ủy quyền cho ai? Mỗi tổ chức
có thể có những cơ chế ủy quyền khác nhau.
Lãnh đạo, quản lý cấp huyện có thể thực hiện ủy quyền theo 2 cấp độ:
- Cấp huyện ủy quyền cho cấp xã: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
2015 quy định những nội dung, lĩnh vực cũng như cơ chế ủy quyền của cấp
huyện đối với cấp xã14.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho Phó Chủ tịch: trường
hợp này thực hiện ủy quyền trong nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Các
Phó Chủ tịch ngoài thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được phân công còn thực
hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn mang tính ủy quyền của Chủ tịch. Pháp luật
quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho một Phó
Chủ tịch thay mình điều hành công việc khi vắng mặt, có thể ký thay Chủ tịch
ban hành quyết định quản lý,.v.v.
14

Điểu 14, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

đ) Những lưu ý khi thực hiện ủy quyền ở cấp huyện
Về nguyên tắc, công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của ai thì người
đó làm. Tuy nhiên, như trên đã nêu, có những loại công việc được ủy quyền cho
người khác làm thay mình. Do đó, nếu người nào làm thay và ký thay văn bản
theo nghĩa ủy quyền, cần sử dụng cụm từ “thừa ủy quyền”.
Đối với một số văn bản của tổ chức, theo quy định thuộc nhiệm vụ và
quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị nhưng Thủ trưởng có thể ủy quyền cho một số
cấp quản lý ký thay mình với danh nghĩa là ủy quyền. Do đó, khi ký những văn
bản được ủy quyền ký đó, phải sử dụng từ “thừa lệnh”.
Trong văn bản pháp luật không quy định cụ thể những loại nhiệm vụ và
quyền hạn nào của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không được ủy quyền
và ủy quyền cho ai. Do đó, Chủ tịch có thể tùy theo điều kiện cụ thể và năng lực
thực tế của cấp phó để lựa chọn vấn đề và lĩnh vực để ủy quyền cho phù hợp.
III. QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA LÃNH ĐẠO, QUẢN
LÝ CẤP HUYỆN
1. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện
a) Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện
Tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm 2 nhóm: Ủy ban
nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
Ngoài 2 nhóm tổ chức trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể thành lập
một số tổ chức trực thuộc khác (đơn vị sự nghiệp) để giúp Ủy ban nhân dân cấp
huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước các vấn đề trên địa bàn
huyện. Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân các cấp cũng
như số lượng các cơ quan chuyên môn.
Cơ cấu tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân cấp huyện được mô tả tại Sơ đồ
1.5.
b) Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện hoạt động theo nguyên tắc tập thể và cơ chế
hoạt động được pháp luật quy định. Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng
một lần, có thể có những cuộc họp bất thường15. Các cuộc họp phải bảo đảm 2/3
số ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện có mặt.
Pháp luật quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động của Ủy ban nhân dân nói
chung và Ủy ban nhân dân cấp huyện nói riêng16,17.

Nguyên tắc làm việc tập thể sẽ là một thách thức đối với tập thể Ủy ban
nhân dân khi xác định trách nhiệm. Ở Việt Nam chưa có quy định chịu trách
nhiệm tập thể thông qua hình thức từ chức tập thể18. Muốn các quyết định tập
thể không rơi vào tính huống xấu để phải chịu trách nhiệm, các thành viên của
Ủy ban nhân dân phải có đủ năng lực để tham gia vào hoạt động tập thể, có kỹ
Điều 113, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
Điều 117, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.
17
Hoạt động tập thể thường đòi hỏi phải đạt được sự nhất trí cao. Tùy theo mức độ, mức độ nhất trí có thể phải
đạt trên 50% hoặc đa số tuyệt đối – trên 75%. Nếu như ý kiến Chủ tịch không đồng thuận với ý kiến của 75%
người còn lại, quyết nghị của Ủy ban nhân dân vẫn được thông qua. Nếu như quyết định đó sau này đánh giá là
đúng, hợp lý, có thể xem xét khía cạnh khác về năng lực của Chủ tịch. Nhưng nếu quyết định đó là sai, có thể
đánh giá Chủ tịch thiếu kỹ năng thuyết phục người khác ủng hộ ý tưởng đúng của mình.
18
Hoạt động theo cơ chế tập thể đòi hỏi rất nghiêm khắc với chế độ này. Từ chức tập thể như đang được áp dụng
cho nhiều nước là một công cụ để gia tăng trách nhiệm cũng như đòi hỏi năng lực làm việc tập thể.
15
16

năng chia sẻ ý tưởng, thuyết trình thuyết phục được người khác ủng hộ ý kiến
của mình cũng như phân tích để chỉ ra tính không hợp lý, không khoa học của
những ý tưởng mà các thành viên khác đưa ra.
c) Nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tổ
chức bộ máy Ủy ban nhân dân cấp huyện
Trong điều kiện của Việt Nam, công tác tổ chức mang tính tập quyền cao.
Chính quyền địa phương các cấp có ít quyền hạn trong việc thành lập các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức bộ
máy các cơ quan chuyên môn cấp huyện thuộc Chính phủ, và trong trường hợp
đặc biệt thuộc quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Ủy ban nhân dân cấp huyện, có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu đối với
hệ thống các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện trên cơ sở phân cấp của Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh. Không có quy định thống nhất chung cho tất cả các huyện.
Một số nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện thường theo cơ chế ủy quyền thông qua quyết định của Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh trao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác tổ chức bộ
máy19.
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 giao cho Hội đồng nhân dân
cấp huyện được quyền thành lập, giải tán các cơ quan chuyên môn cấp huyện 20.
Đây là một sự thay đổi lớn về trao quyền cho Hội đồng nhân dân trong công tác
tổ chức bộ máy. Và cũng theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp
huyện đóng vai trò tham mưu, đề xuất cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc huyện để Hội đồng nhân dân quyết định.
2. Quản lý nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp huyện
a) Tổng quan về nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của lãnh đạo, quản lý
cấp huyện

19
20

Tham khảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn công tác tổ chức.
Điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Nhân sự cấp huyện bao gồm những người làm việc ở cấp huyện và cấp xã.
Đó là những người làm việc:
- Trong các tổ chức chính trị: các tổ chức thuộc Huyện ủy, các Đảng ủy
xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội: theo quy định pháp luật có 6 tổ chức
chính trị - xã hội;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã
hội;
- Các cơ quan quản lý nhà nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban
nhân dân cấp xã;
- Các đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập;
- Những đơn vị đặc thù được thành lập theo những mục tiêu và công việc
cụ thể trong thời gian ngắn.
Nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của lãnh đạo, quản lý cấp huyện có
một số đặc trưng cơ bản sau đây:
Trừ những người làm việc ở các vị sự nghiệp công lập, tất cả người làm
việc cho các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã đều được Nhà
nước trả lương cũng như các chế độ phúc lợi (bảo hiểm xã hội, y tế,.v.v.).
Họ được quản lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008 và
những văn bản hướng dẫn thực hiện Luật này. Đồng thời, những người làm việc
cho các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội chịu sự điều chỉnh của điều lệ của
các tổ chức đó.
Người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự điều chỉnh
của Luật viên chức 2010.
b) Các hoạt động quản lý nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp huyện
Chỉ đạo trực tiếp hoặc phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ thực hiện các hoạt động cụ thể theo pháp luật quy
định liên quan đến:

- Lập kế hoạch nhân sự của cấp huyện (bao gồm cả cấp xã thuộc huyện)
để trình Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
- Chỉ đạo và tham gia trực tiếp (một số nội dung) của quy trình tuyển chọn
nhân sự theo kế hoạch được phê duyệt;
- Chỉ đạo, và tham gia trực tiếp vào những hoạt động liên quan đến xử lý
vi phạm kỷ luật, khen thưởng, đánh giá và đề bạt nhân sự cho các chức danh
quản lý cấp huyện cũng như cấp xã.
Là người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện và các Phó Chủ tịch đóng vai trò quan trọng trong tất cả hoạt
động quản lý nhân sự cấp huyện với sự tham mưu, giúp việc của Phòng Nội vụ.
Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn được quy định để xem xét phạm vi
nhân sự thuộc lãnh đạo, quản lý cấp huyện trực tiếp quản lý. Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh sẽ quyết định phân cấp quản lý nhân sự. Ngoài ra, Huyện ủy (và tương
đương) có trách nhiệm quản lý nhân sự theo quy định của Tỉnh ủy.
Chủ tịch đóng vai trò chỉ đạo các bộ phận có liên quan đến nhân sự thuộc
huyện hơn là thực hiện những hoạt động trực tiếp. Mặt khác, Chủ tịch sẽ là
người ký các quyết định về nhân sự hơn là làm các công việc khác thuộc lĩnh
vực chuyên sâu về quản lý nhân sự.
Các tiêu chuẩn để được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí chức danh đã
được pháp luật quy định, do đó về mặt nguyên tắc, các cơ quan tham mưu là
người xem xét và thực hiện các thủ tục có liên quan. Các cơ quan tham mưu,
giúp Chủ tịch phải bảo đảm tính pháp lý về thủ tục.
c) Nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện trong quản lý
nhân sự
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định nhiệm vụ và quyền
hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhân sự như sau:
- Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân
dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ Luật Cán
bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
Về quản lý nhân sự, quyền quản lý nhân sự thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định phân cấp cho Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Thực tế hiện nay không có chuẩn mực chung,
tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết
định phân cấp phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quyết
định phân cấp để thực hiện đúng thẩm quyền. Ví dụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quy định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn kết quả bầu các ủy
viên Ủy ban nhân dân cấp huyện, phê chuẩn kết quả bầu các ủy viên Ủy ban
nhân dân cấp xã, quyết định điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách
chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phê chuẩn việc miễn
nhiệm, bãi nhiệm các ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, quyết định bổ nhiệm,
miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, cách chức, giáng chức, từ chức,
khen thưởng, kỷ Luật Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo sự phân cấp
quản lý.
- Căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế
hoạch cơ cấu, chỉ tiêu biên chế, chức danh, vị trí việc làm, số lượng người làm
việc (kể cả hợp đồng lao động) được tuyển dụng, tiếp nhận hàng năm, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuyển dụng, tiếp nhận viên chức trong
các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện thông qua thi tuyển hoặc xét
tuyển.
- Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, quyết định tuyển dụng công chức cấp
xã (sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ), điều động, miễn nhiệm, cho thôi
việc, khen thưởng, kỷ luật và quản lý công chức, hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã
theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định công nhận Hội đồng quản trị các trường, cơ sở giáo dục, dạy
nghề ngoài công lập theo quy định.
- Giải quyết chế độ, thủ tục thôi việc và nghỉ hưu đối với cán bộ, công
chức hành chính, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc huyện
quản lý (trừ diện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).
- Một số vấn đề khác 21.
Nói chung, người đứng đầu một tổ chức thường cần phải có kỹ năng quản
lý chung, toàn diện. Lãnh đạo, quản lý cấp huyện không trực tiếp thực hiện tất cả
các hoạt động liên quan đến quản lý nhân sự, nhưng lại là người quyết định nhiều
vấn đề về nhân sự. Do đó, lãnh đạo, quản lý cấp huyện cần được trang bị một số
kiến thức và kỹ năng có liên quan đến quản lý nhân sự sau đây:
- Hiểu biết chung về tổng quan quản lý nhân sự,
- Kỹ năng phỏng vấn đề chọn ứng viên cho chức danh quản lý của huyện,
- Kỹ năng thuyết phục,
- Kỹ năng giao tiếp.
Những kiến thức và kỹ năng này đòi hỏi phải có những chuyên đề chuyên
sâu. Chuyên đề này chỉ giới thiệu mang tính định hướng.
IV. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TÀI CHÍNH CỦA LÃNH ĐẠO QUẢN
LÝ CẤP HUYỆN
1. Những vấn đề cơ bản về ngân sách cấp huyện
a) Tổng quan về ngân sách cấp huyện
Ngân sách cấp huyện
Ngân sách cấp huyện là toàn bộ các khoản thu chi của chính quyền cấp
huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện
trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền
địa phương ở huyện. Ngân sách cấp huyện là một bộ phận của ngân sách cấp
Trích nội dung Quyết định phân cấp về công tác tổ chức bộ máy và biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ
mang tính minh họa. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đọc quyết định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh mình để biết chi
tiết cụ thể.
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tỉnh nói riêng và là một bộ phận của ngân sách nhà nước nói chung, bao gồm
ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, phường, thị trấn.
Căn cứ vào nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, Hội đồng
nhân dân tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách huyện
theo nguyên tắc và yêu cầu sau:
- Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối
với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư từng vùng và trình độ, năng
lực của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương.
- Ngân sách xã, thị trấn được phân chia nguồn thu từ các khoản: thuế sử
dụng đất phi nông nghiệp, thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, thuế sử
dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, lệ phí trước bạ nhà, đất.
- Không giao nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ cho ngân sách
huyện.
- Trong phân cấp nhiệm vụ chi cho thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phải giao
nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông công lập các cấp, điện chiếu
sáng, cấp thóat nước, giao thông đô thị, vệ sinh đô thị và các công trình phúc lợi
công cộng khác.
- Căn cứ vào các nguồn thu hưởng theo tỷ lệ %, Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh quyết định tỷ lệ % đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách
địa phương.
Quan hệ của ngân sách cấp huyện với ngân sách các cấp
- Phân chia theo tỷ lệ % đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách
cấp tỉnh, huyện, xã, nhận bổ sung cân đối và bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp
tỉnh và thực hiện chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp xã để bảo đảm công
bằng và phát triển cân đối giữa các vùng, các địa phương. Tỷ lệ % phân chia các
khoản thu giữa các cấp ngân sách sẽ không thay đổi trong thời kỳ ổn định ngân
sách.

- Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách các cấp, có thể điều
chỉnh tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân
sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định.
- Số bổ sung có mục tiêu được xác định theo nguyên tắc, tiêu chí và định
mức phân bổ ngân sách và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, khả
năng ngân sách của từng địa phương.
- Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng
tự cân đối, thực hiện giảm dần tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên so với
tổng chi ngân sách địa phương hoặc tăng tỷ lệ % nộp về ngân sách cấp trên đối
với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân
sách cấp trên thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia và phát triển đồng đều giữa
các địa phương.
- Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.
Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy
ban nhân dân xã thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ chi của ngân sách cấp
huyện thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã. Ngoài
việc bổ sung nguồn thu và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi nói trên, không
được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác. Ủy ban
nhân dân các cấp chỉ được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ cho các đơn vị
do cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong các trường hợp: khi xảy ra thiên tai
và các trường hợp cấp thiết khác mà địa phương cần khẩn trương huy động lực
lượng để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, các đơn vị do cấp trên quản
lý khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo
yêu cầu của cấp dưới.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện
- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, bảo đảm không
thấp hơn dự toán thu ngân sách nhà nước được cấp trên giao, dự toán thu ngân

sách địa phương, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, dự toán chi ngân sách địa
phương, bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi ngân sách địa phương cấp dưới.
- Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện.
- Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
- Quyết định chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa
phương.
- Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương khi cần thiết.
- Giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết
định.
- Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách của Ủy ban
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Hội đồng nhân dân cấp xã
trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy
ban thường vụ Quốc hội và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.
- Quyết định danh mục các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư
trung hạn nguồn ngân sách nhà nước của ngân sách cấp mình, quyết định
chương trình, dự án đầu tư quan trọng của địa phương được đầu tư từ nguồn vốn
ngân sách nhà nước.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Lập dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách, dự
toán điều chỉnh ngân sách địa phương, trình Hội đồng nhân dân quyết định và
báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính cấp tỉnh.
- Lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn
và báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp.
- Kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới về lĩnh vực tài
chính - ngân sách.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, quyết định
giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhiệm vụ

thu, chi, mức bổ sung cho ngân sách cấp xã và tỷ lệ % phân chia giữa các cấp
ngân sách ở địa phương đối với các khoản thu được phân chia.
- Quyết định các giải pháp và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa
phương được Hội đồng nhân dân quyết định, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện
ngân sách địa phương.
- Phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách
nhà nước trên địa bàn.
- Báo cáo, công khai ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách
- Lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm, thực hiện phân bổ dự toán
ngân sách được cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị trực thuộc và điều chỉnh
phân bổ dự toán theo thẩm quyền, lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước
03 năm thuộc phạm vi quản lý.
- Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao, nộp đầy đủ,
đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật, chi đúng
chế độ, chính sách, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách đối với các đơn vị
trực thuộc.
- Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo,
quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật, duyệt
quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp dưới.
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế
tự chủ phải ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với dự toán được giao tự
chủ theo quy định của pháp luật.
- Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách thực hiện đúng nhiệm vụ,
quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu trách nhiệm về
những sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư
- Thực hiện các dự án đầu tư qua các giai đoạn của quá trình đầu tư: chuẩn
bị đầu tư, chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, nghiệm thu, bàn giao tuân thủ các
quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng và
quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hợp đồng, kế toán,
thống kê, báo cáo, quyết toán, công khai và lưu trữ hồ sơ dự án.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức điều hành ngân sách của lãnh đạo,
quản lý cấp huyện
Chu trình điều hành ngân sách cấp huyện bao gồm: dự toán, chấp hành và
quyết toán ngân sách.
a) Lập dự toán ngân sách cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo
quá trình lập dự toán ngân sách huyện theo trình tự cụ thể như sau:
Bước 1: Căn cứ hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước và số kiểm tra
về dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân
cấp huyện tiếp tục triển khai hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán
ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân
dân các xã.
Bước 2: Lập dự toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách huyện.
- Các đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện lập dự toán gửi cơ quan quản
lý nhà nước cấp trên trực tiếp xem xét, tổng hợp và gửi Phòng Tài chính – Kế
hoạch.
- Các tổ chức được ngân sách cấp huyện hỗ trợ lập dự toán gửi Phòng Tài
chính - Kế hoạch.
- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập dự toán ngân sách cấp xã, báo cáo
thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã cho ý kiến trước khi gửi báo cáo Phòng
Tài chính - Kế hoạch.

- Dự toán của các đơn vị phải kèm theo bản thuyết minh chi tiết căn cứ
tính toán từng khoản thu, chi. Thời gian gửi báo cáo dự toán do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quy định.
Bước 3: Chi cục Thuế, Hải quan lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn trong phạm vi quản lý gửi Ủy ban nhân dân, Phòng Tài chính - Kế
hoạch.
Bước 4: Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện (gồm dự toán ngân sách các
xã và dự toán ngân sách cấp huyện), dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc
gia, dự toán các khoản kinh phí ủy quyền báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện
để trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét trước khi gửi báo
cáo Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp tỉnh.
Bước 5: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thảo luận dự toán ngân
sách đối với cơ quan tài chính, đầu tư cấp tỉnh (đối với năm đầu của thời kỳ ổn
định ngân sách hoặc các năm tiếp theo khi Ủy ban nhân dân cấp huyện có đăng
ký thảo luận dự toán).
Bước 6: Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách, hoàn
thiện phương án phân bổ, trình thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện cho ý
kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thảo luận và ra Nghị quyết về
dự toán ngân sách.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trình và giải trình nội
dung các tài liệu dự toán ngân sách huyện trước kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp
huyện.
b) Điều hành thu, chi ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch
lập phương án điều hành ngân sách quý, bảo đảm nguồn để đáp ứng nhu cầu chi
trong dự toán, đúng chế độ của các đơn vị sử dụng ngân sách, cụ thể:

- Nếu phải thực hiện sắp xếp lại nhiệm vụ chi hoặc tạm dừng thanh toán
đối với một số khoản chi thì phải thông báo cho các đơn vị dự toán có liên quan
để chủ động thực hiện.
- Các nội dung chi cần chủ động bố trí đều hàng tháng trong năm để chi
theo chế độ quy định gồm: các khoản chi thanh toán cá nhân và các khoản chi có
tính chất thường xuyên.
- Các nội dung chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời
điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản có tính
chất không thường xuyên khác, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều hành
theo tiến độ thực hiện từng quý.
- Trường hợp khả năng nguồn thu không đáp ứng được nhu cầu chi,
phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động thực hiện các giải pháp tạm ứng
nguồn. Nếu đã thực hiện các giải pháp trên mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu
chi, phải tập trung nguồn bảo đảm chi trả, thanh toán cho các khoản về tiền
lương và có tính chất lương, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan
trọng, chi chương trình mục tiêu quốc gia và các khoản chi mang tính thường
xuyên phải chi kịp thời để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị,
đối với các khoản chi khác, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời, có thể yêu
cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán đối với một số khoản chi về mua
sắm, sửa chữa theo từng nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm cân đối quỹ ngân sách
nhưng không được ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính được
giao của đơn vị.
Khi có sự có sự thay đổi về nguồn thu và nhiệm vụ chi, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện chỉ đạo theo hướng:
- Nếu tăng thu so với dự toán được giao thì số tăng thu sau khi thưởng cho
các địa phương và số tiết kiệm chi được sử dụng để giảm bội chi, tăng chi trả nợ,
tăng chi đầu tư phát triển, tăng dự phòng ngân sách. Ủy ban nhân dân cấp huyện
lập phương án sử dụng đối với từng nhiệm vụ chi, thống nhất ý kiến với Thường
trực Hội đồng nhân dân trước khi thực hiện. Mức thưởng cho các địa phương

được tính theo tỷ lệ % trên tổng số thu vượt, song không quá 30% số tăng thu so
với dự toán và không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.
- Trường hợp số thu không đạt dự toán, Ủy ban nhân dân báo cáo Thường
trực Hội đồng nhân dân cấp huyện điều chỉnh giảm một số khoản chi tương ứng.
- Trong trường hợp thiếu hụt ngân sách tạm thời (bao gồm cả ngân sách
cấp xã), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo và cho ý kiến về việc thực
hiện tạm ứng từ Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh. Trường hợp Quỹ Dự trữ tài chính của cấp tỉnh không đáp ứng được
thì có thể đề nghị cơ quan tài chính cấp trên tăng tiến độ bổ sung hoặc tạm ứng
nguồn từ ngân sách cấp trên. Các khoản tạm ứng để xử lý thiếu hụt tạm thời phải
được hoàn trả trong năm ngân sách.
Đối với dự phòng ngân sách (2-5% tổng số chi ngân sách), việc quản lý
và sử dụng được thực hiện như sau: Sử dụng thực hiện các giải pháp khẩn cấp
nhằm phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện
rộng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm
vụ cần thiết, cấp bách khác, hỗ trợ ngân sách cấp dưới để xử lý các nhiệm vụ nói
trên. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trình thường trực Hội đồng
nhân dân hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất về việc sử
dụng dự phòng ngân sách.
c) Quyết toán ngân sách cấp huyện
Nguyên tắc quyết toán và báo cáo quyết toán ngân sách
- Số quyết toán là số thu đã thực nộp và số thu đã hạch toán thu ngân sách
nhà nước theo quy định. Số quyết toán chi ngân sách nhà nước là số chi đã thực
thanh toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà nước theo quy định, số
quyết toán phải được đối chiếu, xác nhận với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
- Số liệu quyết toán phải chính xác, trung thực, đầy đủ.
- Báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới chuyển về cho đơn vị
dự toán cấp trên đúng quy định, đơn vị dự toán cấp 1 thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Không được báo cáo quyết toán chi lớn hơn thu.
- Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải theo đúng các nội
dung ghi trong dự toán ngân sách nhà nước được giao và theo mục lục ngân
sách nhà nước.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện quyết toán ngân
sách huyện theo đúng trình tự đã quy định.
Công khai tài chính ngân sách hàng năm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện thực hiện công khai ngân sách hàng năm theo nội dung sau:
- Cân đối dự toán, quyết toán ngân sách cấp huyện.
- Dự toán, quyết toán ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã.
- Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện và
thu ngân sách cấp huyện.
- Dự toán, quyết toán chi ngân sách cấp huyện.
- Dự toán, quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực.
- Tổng số và chi tiết từng lĩnh vực dự toán chi ngân sách cấp huyện cho
các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, tổng số và chi tiết theo từng lĩnh vực quyết
toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện.
- Dự toán, quyết toán chi xây dựng cơ bản ngân sách cấp huyện cho từng
dự án, công trình.
- Dự toán, quyết toán chi cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia
và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác do cấp huyện thực hiện.
- Tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp
huyện và ngân sách cấp xã.
- Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách từng xã, phường, thị
trấn.
- Dự toán, quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách
của từng xã, phường, thị trấn, số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân
sách cấp huyện cho cấp xã.

- Việc công khai được thực hiện bằng các hình thức thông báo bằng văn
bản cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện và Hội đồng nhân dân cấp xã; phát
hành ấn phẩm.
- Thời điểm công khai chậm nhất sau 60 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân
dân cấp huyện ban hành Nghị quyết về quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán
ngân sách22.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp huyện trong
quản lý tài chính ở địa phương
a) Chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý kinh phí hành chính
theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thông qua Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Nội vụ xây dựng quy chế tự chủ tài chính theo quy định của
văn bản pháp luật.
Các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và những
cơ quan khác (ban, ngành mà không phải đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban
nhân dân cấp huyện) xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các
cơ quan nhà nước23. Mỗi cơ quan trên xây dựng đề án thực hiện chế độ tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước để lãnh
đạo, quản lý Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
trong xu hướng chuyển đổi, sẽ dần phải hướng đến tự chủ tài chính hoạt động
cung cấp dịch vụ công24. Do đó, lãnh đạo, quản lý cấp huyện, căn cứ vào điều
kiện cụ thể của địa phương định hướng để các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc xây dựng đề án tự chủ, trong đó có tự chủ về tài chính để phê duyệt.
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Thông tư 03/2005/TT-BTC.
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
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Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp

công lập.

b) Kiểm tra, giám sát thu, chi và quản lý tài sản ở các đơn vị sử dụng ngân
sách nhà nước
Cùng với việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản
nhà nước tại các đơn vị, các đơn vị cần xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ đối
với các hoạt động thu chi và các hoạt động liên quan đến tài sản của đơn vị để
tăng cường quản lý hiệu quả. Một quy trình kiểm soát nội bộ tốt cần đảm bảo:
- Đơn giản, rõ ràng, chi tiết theo từng nhiệm vụ;
- Đảm bảo luôn có sự kiểm tra khi thực hiện một nhiệm vụ;
- Quy trách nhiệm rõ ràng cho từng khâu, nhiệm vụ;
- Quy trình phải được tài liệu hóa và công khai áp dụng trong toàn đơn vị.
c) Chỉ đạo các hoạt động tài chính khác trên địa bàn huyện
- Chỉ đạo các đơn vị hướng tới hoạt động quản lý tài chính ngân sách theo
kết quả thực hiện công việc.
- Các đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các khoản thu
huy động, đóng góp tự nguyện (còn gọi là các khoản thu xã hội hóa) đảm bảo
công khai, tự nguyện theo đúng quy định, tránh tình trạng lạm thu.
- Các Ủy ban nhân dân xã chỉ được huy động đóng góp các quỹ đã xác
định theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và theo pháp luật, không
được tự ý huy động các quỹ khác ngoài quy định.
CÂU HỎI
1. Câu hỏi ôn tập
a) Trình bày và phân tích vị trí, vai trò của cấp huyện trong hệ thống
chính quyền 4 cấp của Việt Nam.
b) Hãy cho biết những yêu cầu đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và
đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu đó của lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở địa
phương mình.
c) Trình bày quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp huyện trong quản lý cán bộ, công chức cấp xã và liên hệ với thực
tế hiện nay về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đó.

d) Phân tích nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp
huyện về chi tiêu tài chính và chỉ ra trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân
cấp huyện khi chi sai ngân sách nhà nước.
e) Trình bày khái niệm và nguyên tắc ủy quyền. Khi thực hiện ủy quyền ở
cấp huyện cần phải lưu ý những điều gì?
2. Câu hỏi thảo luận
a) Hãy cho biết những hạn chế cơ bản nhất về cơ cấu tổ chức và hoạt
động của Ủy ban nhân cấp huyện. Liên hệ với thực tế địa phương và đưa ra giải
pháp khắc phục.
b) Hãy phân tích những thách thức cơ bản trong quản lý nhân sự ở cấp
huyện và cấp xã hiện nay. Liên hệ với thực tế địa phương và đưa ra giải pháp
khắc phục.
c) Hãy cho biết những khó khăn cơ bản nhất trong việc Ủy quyền cho cấp
dưới trong thực thi nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý cấp huyện.
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