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NGHỊ QUYẾT
Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;
Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà
nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền
địa phương.
Điều 2. Quan điểm, mục tiêu phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước.
1. Quan điểm
a) Thể chế hóa quan điểm của Đảng, của Quốc hội về đẩy mạnh và hoàn
thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến
pháp năm 2013; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, thông suốt của nền hành
chính quốc gia;
b) Kế thừa và phát huy hiệu quả các quy định hợp lý về phân cấp, phân
quyền quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương; đồng thời tiếp tục đổi
mới, phát triển và hoàn thiện các quy định của pháp luật để đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, khai
thác hiệu quả và giải phóng các nguồn lực phát triển của địa phương, đặc biệt là
các địa phương tự bảo đảm ngân sách và có vị trí, vai trò động lực trong phát
triển kinh tế - xã hội vùng;
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c) Phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và yêu cầu
quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo
ngành, lĩnh vực với quản lý theo lãnh thổ, bảo đảm một việc không quá 02 cấp
hành chính quản lý;
d) Gắn việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành
với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc nào, cấp 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;
đ) Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy
nhà nước đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền
lực gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tính công khai,
minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ
chức thi hành pháp luật trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý
nhà nước giữa Trung ương và địa phương.
2. Mục tiêu
Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ
nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với các Bộ,
ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành với chính quyền
địa phương gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất,
kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng
tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của
từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu; đồng thời, tăng cường thanh tra,
kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước chặt chẽ bằng
các quy định của Đảng, của pháp luật , góp phần xây dựng nền hành chính nhà
nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
và phục vụ Nhân dân.
Điều 3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Căn cứ quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải
pháp đặt ra trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng (ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-CP), để phát
huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phân cấp, phân
quyền, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thời gian tới cần tập trung
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:
1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật
chuyên ngành, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách
nhiệm giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, giữa Chính phủ, các Bộ, ngành với
chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015
(sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong đó: Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, xây
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dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực
dự báo, phân tích và đề xuất chính sách; Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác
của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật;
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về
ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp
luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước . Theo đó, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của
các Bộ, ngành theo phân công của Chính phủ và những vấn đề thuộc trách nhiệm
của chính quyền địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền.
1.1. Hoàn thiện các quy định phân quyền quản lý nhà nước giữa Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương theo
ngành, lĩnh vực.
a) Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư: Đầu tư; đầu tư công; đầu tư theo
phương thức đối tác công tư; đấu thầu, thống kê;
b) Ngành, lĩnh vực Tài chính: Tài chính - ngân sách nhà nước; tài sản
công; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp; giá;
c) Ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải: Đường bộ (đường cao tốc, đường
quốc lộ); đường sắt (đường sắt đô thị); hàng không;
d) Ngành, lĩnh vực Xây dựng: Nhà ở;
đ) Ngành, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Đất đai; khoáng sản; biến
đổi khí hậu;
e) Ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Chính phủ số; công nghiệp
công nghệ số; giao dịch điện tử và kinh tế số; báo chí; tần số vô tuyến điện;
g) Ngành, lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm xã hội;
h) Ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Điện ảnh; di sản văn hóa;
i) Ngành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Giáo dục;
k) Ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Công nghệ cao;
l) Ngành, lĩnh vực Y tế: Dân số; y tế dự phòng; khám chữa bệnh (tổ chức
thi và cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh); an toàn thực phẩm; bảo hiểm
y tế;
m) Ngành, lĩnh vực Tư pháp: Xử lý vi phạm hành chính;
n) Ngành, lĩnh vực Thanh tra: Thanh tra.
1.2. Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính
phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo ngành, lĩnh vực.
a) Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư: ODA;
b) Ngành, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Tài nguyên, môi trường
biển và hải đảo;
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c) Ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Tần số vô tuyến điện;
d) Ngành, lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Trẻ em; người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
đ) Ngành, lĩnh vực Văn hóa: Văn hóa;
e) Ngành, lĩnh vực Đối ngoại: Lãnh sự;
g) Ngành, lĩnh vực Tư pháp: Pháp luật quốc tế;
h) Ngành, lĩnh vực Thanh tra: Kiểm soát quyền lực.
1.3. Hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương
theo ngành, lĩnh vực.
a) Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư: ODA; phát triển liên kết vùng;
b) Ngành, lĩnh vực Tài chính: Tài chính - ngân sách nhà nước; thu tiền sử
dụng đất; tín dụng đầu tư;
c) Ngành, lĩnh vực Công Thương: Công nghiệp;
d) Ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chăn nuôi; lâm
nghiệp;
đ) Ngành, lĩnh vực Giao thông vận tải: Đường bộ (đường cao tốc, đường
quốc lộ); đường sắt; đường thủy nội địa; an toàn giao thông; hàng không; kết cấu
hạ tầng giao thông; vận tải; quản lý phương tiện, thiết bị tham gia giao thông;
e) Ngành, lĩnh vực Xây dựng: Hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô
thị; quản lý chất lượng công trình xây dựng;
g) Ngành, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Tài nguyên, môi trường
biển và hải đảo;
h) Ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Bưu chính, viễn thông; tần
số vô tuyến điện;
i) Ngành, lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: Quản lý người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trẻ em; phòng, chống tệ
nạn xã hội; an toàn vệ sinh lao động;
k) Ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Gia đình; văn hóa cơ sở;
l) Ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ
thuật; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa
học và công nghệ;
m) Ngành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Giáo dục, giáo dục đại học;
n) Ngành, lĩnh vực Y tế: Dược; thiết bị y tế;
o) Ngành, lĩnh vực Đối ngoại: Lãnh sự;
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p) Ngành, lĩnh vực Nội vụ: Tổ chức bộ máy;
q) Ngành, lĩnh vực Thanh tra: Kiểm soát quyền lực.
Nội dung định hướng phân cấp, phân quyền và danh mục các văn bản quy
phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thực hiện phân cấp,
phân quyền (Phụ lục kèm theo).
2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các Bộ, ngành và địa phương, gắn
phân cấp, phân quyền với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải
cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4, phấn đấu năm 2022 đạt 100% các thủ tục đủ điều kiện đạt mức độ 4, nâng
cao chất lượng công vụ, công chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường
trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và trách nhiệm
của người đứng đầu, trong đó:
a) Trên cơ sở hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, các cơ
quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa
phương có trách nhiệm rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, điều chỉnh
số lượng biên chế cho phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định về phân
cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, tránh việc đã chuyển giao nhiệm vụ
nhưng vẫn giữ nguyên tổ chức bộ máy và biên chế;
b) Bố trí đủ các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để các cơ quan, tổ
chức sau khi được sắp xếp, kiện toàn có đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ,
quyền hạn được giao, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính
phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ
sung năm 2019).
3. Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí,
điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí đối với các dịch
vụ công thuộc ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các
thủ tục hành chính, loại bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận, xin
ý kiến, cho phép của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quản
lý trên cơ sở quy hoạch và xác định rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn tiêu chí, điều kiện,
định mức kinh tế - kỹ thuật và đã được phân cấp, phân quyền quản lý.
4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương theo chủ trương của Bộ Chính trị để phát triển các địa
phương này trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của vùng, miền, đặc biệt là
các địa phương tự bảo đảm ngân sách.
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5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối
với các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong việc thực
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, phân quyền, trong đó:
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung quản lý
nhà nước theo ngành, lĩnh vực để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và
xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp,
phân quyền trong quản lý nhà nước;
b) Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với
trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các
nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, chủ động đề xuất cấp
có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm
pháp luật theo ngành, lĩnh vực cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm
phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết này và đáp ứng
yêu cầu phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của
Đảng và của pháp luật;
b) Hoàn thiện các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí,
điều kiện, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí các dịch vụ
công thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ. Trên cơ sở
đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, loại bỏ các quy định
phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp
trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện,
quy trình và đã được phân cấp, phân quyền quản lý;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí
việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao,
bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật;
d) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm việc thực hiện các nội dung đã
phân cấp, phân quyền và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với
trình độ quản lý, khả năng và điều kiện thực hiện phân cấp, phân quyền của từng
vùng, miền, địa phương trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực.
2. Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện, đổi mới phân cấp quản lý ngân sách
nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; trong đó chú
trọng phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, nhất là trong việc bảo
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đảm nguồn lực đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu và phát
triển liên kết vùng miền; đồng thời phát huy tính chủ động, đổi mới của ngân
sách địa phương, tạo điều kiện cho các cấp chính quyền địa phương linh hoạt,
sáng tạo trong sử dụng các nguồn lực hợp pháp phục vụ nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các địa phương được Bộ Chính trị cho
chủ trương nghiên cứu cơ chế quản lý tài chính, ngân sách đặc thù như: Thành
phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh
Hóa ..., góp phần tạo điều kiện cho các địa phương trọng điểm kinh tế có thêm
nguồn lực thực hiện.
3. Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra và xây dựng, thi hành văn bản quy
phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kiến nghị, đề xuất loại bỏ các quy
định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận, xin ý kiến, cho phép và sửa đổi,
bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phân cấp,
phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trong tình hình mới;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp danh mục
các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý
nhà nước theo ngành, lĩnh vực, báo cáo Chính phủ trong quá trình xây dựng
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc sửa
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong danh
mục đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tổng hợp, báo cáo Chính phủ về kết
quả thực hiện.
4. Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong
quá trình thực hiện;
b) Tổng hợp tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính
phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
các Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương; trên cơ sở đó đề xuất
việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế
công chức cho phù hợp với nội dung phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước
theo từng ngành, lĩnh vực.
5. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan,
đơn vị có liên quan hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; thanh tra, kiểm tra
việc thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền
quản lý nhà nước tại các Bộ, ngành và các địa phương.
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6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong
việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền; rà soát
lại tổ chức bộ máy, sớm hoàn thành xác định vị trí việc làm, bản mô tả và khung
năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức, xác định số lượng biên
chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản
biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật;
b) Căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp phân cấp trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết này, Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với Ủy ban
nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành Quyết định
và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;
c) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối
với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện phân cấp, ủy quyền.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3b).
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