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về lãnh đạo thực hiện thí điểm không tổ chức 
hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã thông qua chủ 
trương "Thực hiện  thí  điểm không tổ  chức hội  đồng nhân dân huyện,  quận, 
phường" nhằm đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ 
máy hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII đã ban hành Nghị 
quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường là vấn đề 
hệ trọng, nhạy cảm, liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, 
cần được tiến hành thận trọng, có bước đi thích hợp. Để thực hiện tốt mục tiêu 
thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Bộ Chính trị 
yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương thực hiện tốt 
các yêu cầu sau đây :

1- Cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền các cấp nơi thực hiện thí  điểm 
không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tổ chức quán triệt đầy 
đủ, sâu sắc chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc 
hội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt  chủ trương của Ban Chấp hành 
Trung ương, các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên quy định, 
hướng dẫn việc thực hiện thí  điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, 
quận, phường ngay từ khi chuẩn bị đến khi tiến hành thực hiện thí điểm, đảm 
bảo giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hết sức coi trọng việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự thực sự tiêu biểu, có 
đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước xem xét, bổ nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên uỷ 
ban nhân dân huyện, quận, phường. Thực hiện chính sách phù hợp đối với đội 
ngũ cán bộ tại các đơn vị thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân 
huyện, quận, phường.

Trong quá trình thực hiện thí điểm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra, báo cáo và định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau từng giai 
đoạn triển khai.
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2- Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo quá trình thực hiện thí điểm và tổng kết 
việc thực hiện thí điểm; các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, xây dựng 
các văn bản hướng dẫn chi tiết, kịp thời để các địa phương triển khai thực hiện 
việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị 
quyết của Quốc hội. Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ các tỉnh, thành phố có thực 
hiện thí điểm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai trên địa bàn; kịp 
thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương giải quyết những vấn đề chưa phù hợp 
hoặc mới phát sinh.

3- Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện 
việc điều chỉnh, phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp đối với các 
cơ quan,  tổ  chức,  cá  nhân trong bộ máy chính quyền địa  phương;  quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy phù hợp đối với uỷ ban nhân dân huyện, 
quận, phường theo hướng tổ chức hợp lý uỷ ban nhân dân các cấp khi không tổ 
chức hội đồng nhân dân để quản lý và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật và phân cấp của chính quyền cấp trên.

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
chủ tịch uỷ ban nhân dân, các phó chủ tịch uỷ ban nhân dân và các thành viên 
khác của uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức hội đồng 
nhân dân theo hướng cấp trên thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
trên cơ sở xem xét nhân sự do cấp uỷ huyện, quận, phường giới thiệu và được 
cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đồng ý.

4- Các ban Trung ương Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính 
phủ, Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự 
đảng Toà án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
các cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền địa phương những nơi tiến hành thí 
điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường lãnh đạo, chỉ đạo 
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng để tạo sự đồng thuận cao trong đảng viên, cán bộ, công chức, các cấp 
chính quyền địa phương và trong nhân dân khi thực hiện chủ trương này, qua đó 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng bộ máy chính quyền địa 
phương; đồng thời, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực 
hiện tốt Chỉ thị.
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