QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
ThS. Phan Trần Mai Phương1
Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số
107/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐCP ngày 04 tháng 4 năm 2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2020
áp dụng đối với sở và cơ quan ngang sở (sau đây gọi chung là sở)2. Dựa trên sự
hợp nhất hai văn bản, bài viết giới thiệu một số nội dung cơ bản sau:
1. Nguyên tắc tổ chức sở
- Nguyên tắc thứ nhất: Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản
lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sự thống nhất, thông suốt, quản lý
ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở.
- Nguyên tắc thứ hai: Tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, tổ chức sở quản
lý đa ngành, đa lĩnh vực; không nhất thiết ở Trung ương có Bộ, cơ quan ngang Bộ
thì cấp tỉnh có tổ chức tương ứng.
- Nguyên tắc thứ ba: Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát
triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà
nước.
- Nguyên tắc thứ tư: Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
với các tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đặt tại địa phương.
2. Cơ cấu tổ chức của sở
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
- Thanh tra (nếu có);
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Giảng viên Khoa Luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Sở là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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- Văn phòng (nếu có);
- Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có);
- Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).
3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở
- Người đứng đầu sở (gọi chung là Giám đốc sở) là Ủy viên Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm.
Giám đốc sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các công việc
được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công hoặc ủy
quyền; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng
không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc sở phải chủ động làm
việc với Giám đốc sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức,
đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.
Giám đốc sở báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt động của sở và trước Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có yêu cầu; trả lời kiến nghị của cử tri, chất
vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về những vấn đề thuộc phạm vi
ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các Giám đốc sở khác, người đứng đầu tổ
chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ
của sở.
- Cấp phó của người đứng đầu sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi
chung là Phó Giám đốc sở) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm theo
đề nghị của Giám đốc sở, giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ
cụ thể mà Giám đốc sở phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước
pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy
nhiệm thay Giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở. Phó Giám đốc sở không
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kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường
hợp pháp luật có quy định khác.
Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập
và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số
lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng Thành phố Hà Nội và Thành
phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình
quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.
4. Các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương
- Sở Nội vụ
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức
bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ
quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương
đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công
vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức,
viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn
giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.
- Sở Tư pháp
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Xây dựng
và theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm
soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp chế; công chứng,
chứng thực; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư
pháp; bồi thường nhà nước; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định
tư pháp; hòa giải cơ sở; bán đấu giá tài sản; quản lý công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp
luật.
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổng hợp
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về
cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước,
đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp về
doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.
- Sở Tài chính
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tài chính;
ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản
nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp;
kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương
theo quy định của pháp luật.
- Sở Công thương
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu
khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế
biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực
phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp;
khuyến công; lưu thông hàng hoá trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến
thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên
địa bàn.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Nông
nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn;
phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản,
thủy sản, muối theo quy định của pháp luật.
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- Sở Giao thông vận tải
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Đường
bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai
thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè
phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu
điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành
cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe.
- Sở Xây dựng
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch
xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ
thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp
nước, thoát nước; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa
trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm
việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý
sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động
sản; vật liệu xây dựng. Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh,
chức năng tham mưu về quy hoạch xây dựng và kiến trúc do Sở Quy hoạch - Kiến
trúc thực hiện.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai;
tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; chất thải rắn; khí
tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống
nhất về biển và hải đảo (đối với các tỉnh có biển, đảo).
- Sở Thông tin và Truyền thông
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí;
xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện
tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ
sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng,
trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính,
viễn thông, công nghệ thông tin.
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo
dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao
động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn
xã hội.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không
bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản
phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với các địa phương có Sở Du lịch thì chức năng tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về du lịch do Sở Du lịch
thực hiện.
- Sở Khoa học và Công nghệ
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động
khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn
bức xạ và hạt nhân.
- Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Chương
trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo và công chức, viên chức quản lý giáo
dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp
văn bằng, chứng chỉ.
- Sở Y tế
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Y tế dự
phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y,
pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược;
mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.
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- Thanh tra tỉnh
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về: Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng; tiếp công dân.
- Văn phòng Ủy ban nhân dân
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công
tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm soát thủ tục
hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý
và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông
tin hành chính điện từ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ủy ban
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các
hoạt động chung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân
và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. Trường hợp
không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc thì chức năng tham mưu, giúp Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ngoại vụ, dân tộc do
Văn phòng Ủy ban nhân dân thực hiện.
5. Các sở đặc thù được tổ chức ở một số địa phương
- Sở Ngoại vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về: Công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với
những tỉnh có đường biên giới). Sở Ngoại vụ được thành lập khi đáp ứng một
trong các tiêu chí sau:
+ Có cửa khẩu quốc tế đường bộ;
+ Có cửa khẩu quốc tế đường hàng không;
+ Có cảng biển quốc tế;
+ Có từ 500 dự án đầu tư nước ngoài trở lên (hoặc có tổng vốn đầu tư nước
ngoài đạt trên 100.000 tỷ Việt Nam đồng) đang hoạt động tại địa phương, có trên
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4.000 người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại địa phương, có kim
ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt từ 100.000 tỷ Việt Nam đồng trở lên, đã ký
kết thỏa thuận về hợp tác quốc tế với 5 địa phương trở lên.
- Ban Dân tộc:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về công tác dân tộc. Ban Dân tộc được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu
chí sau:
+ Có ít nhất 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng
làng, bản;
+ Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp
đỡ, hỗ trợ phát triển;
+ Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh,
quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu
số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.
- Sở Du lịch:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về lĩnh vực du lịch. Sở Du lịch được thành lập khi đủ các tiêu chí sau:
+ Có di sản văn hóa vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa
Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới hoặc có tài nguyên và tiềm
năng du lịch nổi trội (có khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia hoặc đô thị
du lịch, điểm tham quan, nghỉ dưỡng có quy mô lớn, nổi bật);
+ Ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có giá trị kinh tế từ du lịch đóng góp
vào tổng sản phẩm nội địa (GDP) hàng năm của địa phương với tỷ trọng từ 10%
trở lên trong 5 năm liên tục.
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc (được thành lập ở Thành phố Hà Nội và Thành
phố Hồ Chí Minh): Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc.
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Kết luận:
Thông qua một số quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có sự sửa đổi, bổ sung), bài
viết không chỉ khái quát được những vấn đề chung của sở mà còn giúp phân định
ranh giới quản lý của các sở theo từng ngành, lĩnh vực nhất định trong đời sống
xã hội.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương.
2. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
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