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Foreword 

Regionalization, Deconcentation, Decentralization are today’s global trend for the public 

interest. They are an innovative mode of territorial governance, which grants a country regions or 

provinces the powers to manage democratically their own affairs. They occur anywhere, from the West 

to East, from the developed to the developing countries, from the most centralized regimes to the highest 

democratized countries in the world.  

Within this context, the Embassy of Morocco in Vietnam and the School of Law at the National 

University of Vietnam, Hanoi, organized on 14th November, 2017 an international seminar on 

“Administrative Decentralization: Sharing experiences between Morocco and Vietnam”, which 

brought together professors and experts for shedding light on the experience of Morocco and Vietnam 

in terms of administrative decentralization models, and their impact for fostering citizens’ political 

practice, economic development and social welfare. 

 

          Moreover, the participation, for the first time, of two internationally renowned Moroccan and 

Vietnamese experts, members of United Nations International Law Commission, provide a holistic view 

of administrative decentralization concept, its genesis, its conditions of implementation in Morocco and 

Vietnam, as well as the dynamic generated by the constitutionalization of the new advanced 

regionalization model, following the Moroccan Initiative for Negotiating an Autonomy Statute for the 

Sahara Region submitted to United Nations on 11th April, 2007. 

  

          The panellists agreed that the constitutionalization of the advanced regionalisation in 2011 and 

the decentralisation in 2013, respectively in Morocco and Vietnam, have consecrated the democratic 

character of the regional institutions and the exercise of local democracy, as a strategic choice and a 

significant asset for sustainable growth. 

 

In this respect, the professors highlighted the development outcomes of Free Economic Zones 

in the world provide many positive effects in terms of jobs opportunities, diversifications and increase 

of exports, Foreign direct investment, the experimental effect through the introduction of best 

international practices and regional development. In this regard, it was underlined that the 2011 

Constitution of Morocco emphasises greater administrative autonomy of the local government in the 

implementation of administrative reform program within the advanced regionalization 

 

Besides, the Rational and principals of the new Model of development for the southern 

provinces of Morocco were presented in all its aspects, within the dynamic spawned by the 

constitutionalization of the advanced regionalization for an inclusive and sustainable human 

development. 

 

 

Azzeddine FARHANE 

   Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam 

 

 

 



INTERNATIONAL SEMINAR 

 “ADMINISTRATIVE DECENTRALIZATION: SHARING EXPERIENCES BETWEEN 

MOROCCO AND VIETNAM” 
 

Context of the Seminar: 

The Embassy of the Kingdom of Morocco in Vietnam, in cooperation with the School of Law 

–National University of Vietnam, will be holding a seminar about “Administrative decentralization: 

Sharing experiences between Morocco and Vietnam”, in Hanoi, on 14th November, 2017. 

The seminar is being held in the framework of historical relations between Morocco and 

Vietnam, and within the Memorandum of Understanding (MoU) between the National University of 

Vietnam-Hanoi and the University Mohammed V of Rabat, signed, on 28th March, 2017. 

This seminar also aims to contribute to strengthening the South-South cooperation, and more 

specifically to exchange the experiences of Morocco and Vietnam in Administrative decentralization 

and regionalization. 

The seminar will take the form of a debate about the distribution of power, competences and 

resources of the regions and provinces in Morocco and Vietnam within the frame of territorial 

organization. 

Purpose: 

 To share experiences between Morocco and Vietnam in Administrative decentralization and 

regionalization; 

 To strengthen cooperation in research academic programs about regionalization and 

decentralization in Morocco and Vietnam; 

 To explain how model of development, proposed for the regions could contribute for 

strengthening decentralization and autonomy regime; 

 To explore the relation between human development and empowerment through the recognition 

of territorial autonomy and the promotion of instruments of participation. 

Participants:  

The seminar will see the attendance of two members of the United Nations International Law 

Commission (ILC), senior officials, professors, Ambassadors and students. The event will also know 

the participation of many experts and professors to discuss lessons learned from Administrative 

decentralization experiences and implementation of the advanced regionalization in Morocco. 

Organization:  

The Seminar will be held on 14th November 2017 in the School of Law, National University of 

Vietnam, 144- Xuân Thủy Street - Cầu Giấy - HàNội. 

Working meetings will be held in three working languages: Vietnamese, French and English.  
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Annotated Agenda 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

“ADMINISTRATIVE DECENTRALIZATION: SHARING EXPERIENCES 

BETWEEN MOROCCO AND VIETNAM” 
 

Venue: Vietnam National University, Hanoi 

144- Xuân Thủy Street - Cầu Giấy - HàNội 
 

14th November 2017 

08:00– 08:30 Registration of  Participants 

08:45 – 09:30 SESSION I: 

Administrative Decentralization for Development : Doctrine and Global Trends 

 What do we understand by decentralization (origins of the concept, endogenous imperatives, 

Exogenous factors)? What are the global trends governing the decentralization and the new 

challenges?  how decentralization could improve the territorial management and local democracy? 

What are the difficulties involved in implementing decentralization and the advantages of 

decentralization process?  

 

09:30 – 10:00 
SESSION II: 

 

Regionalization and Decentralization : Morocco and Vietnam General experiences 

 What is the historical genesis of decentralization in Morocco and Vietnam? What are the legal bases 

of decentralization - regionalization? why Morocco choose the regionalization as a model of 

territorial management? what kind of division of competences between the central and local power 

in Vietnam? How efficient are control and devolution of the powers are organized ? what are 

advantages, difficulties and challenges in implementing new forms of territorial management ? 

10:15 – 11.30 SESSION III: 

Regional Development models: specific cases of Morocco and Vietnam 

 Is there a relation between decentralization and Human Development Index? How regional 

development model could contribute for strengthen decentralization and regionalization regime? 

what is the relation between human development and empowerment through the recognition of 

territorial autonomy and the promotion of instruments of participation? In which extent the Special 

Economic zone could be a locomotive for development whitin the regionalization and 

decentralization process? 

11.30- 12:00 

 
Concluding Remarks: H.E Mr. Azzeddine Farhane, Ambassador of His Majesty the King of 

Morocco  and A. Prof Mrs. Nguyen Thi Que Anh :  the Acting Dean of the School of Law, VNU 



 
                                                      

School of Law (VNU-LS)                                              Embassy of the Kingdom of Morocco in Vietnam 

                                                                                       Program 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

 “ADMINISTRATIVE DECENTRALIZATION: SHARING EXPERIENCES 

BETWEEN MOROCCO AND VIETNAM” 

 
Address:  Vietnam National University, Hanoi 144- Xuân Thủy Street - Cầu Giấy – Hà Nội 

 November 14th, 2017 

08:00 – 08:30 Registration 

08:30 – 08:50 Opening remarks:  

A. Prof. Nguyen Thi Que Anh 
Acting Dean of the School of Law 

H.E. Mr. Azzeddine Farhane  

Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam 
 

SESSION I  

Administrative Decentralization for Development : Doctrine and Global Trends 

 (Chair: Prof.  Pham Hong Thai ) 

 

08 :50 – 09:30 

“Administrative Decentralization: Doctrine, Principles and Global Trends”: 

 H.E. Ambassador. Prof. Nguyen Hong Thao, Member of the United Nations International Law Commission (ILC): 
“Definition, principles, and global trends” 

 Prof. Hassan Chahdi Ouazzani, Member of the United Nations International Law Commission (ILC): “Doctrine and 

global trends” 
 Associate Prof. Truong Ho Hai, Deputy Director of Institute of State and Law: “Administrative decentralization: trends 

and practice in Vietnam”  

SESSION II  

Regionalization and Decentralization : Morocco and Vietnam General experiences 

 ( Chair : Prof. Driss Guerraoui) 

09:30 – 09:50  “Decentralization and deconcentration under the 2013 Constitution and the law organizing local government”. 

 Prof. Pham Hong Thai, Former Dean of the School of Law –VNU 

09:50 – 10:10 

 

 

10:10 – 10.30 

“The Moroccan Model of the Advanced regionalization: Genesis, Conception and Implementation”  
 Prof. Hassan Chahdi Ouazzani, Professor and member of the United Nations International Law Commission  

“Division of competences between central and local power in Vietnam: the practical problems, the current reforms and the 

perspectives”.  
 Prof. Nguyen Hoang Anh, Head of Department of Theory and History of State and Law 

10:30 – 10:50 Discussion 

Pause-café 

SESSION III 

Regional Development models: specific cases of Morocco and Vietnam  

(Chair: Prof.  Nguyen Hoang Anh) 

10:50 – 11:10 “Morocco’s specific experience: The new regional development model for the southern provinces of Morocco” 

 Prof. Driss Guerraoui,  Secretary General of the Economic, Social and Environmental  Council of Morocco 

11:10- 11: 30 “Institutional and governance model of free economic zones: international experiences and implications for Vietnam” 

 Prof. Nguyen Manh Hung,  General Director of  The Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES) 

11:30 – 11:50 Discussion  

11:50- 12:10 Concluding Remarks: 

H.E. Mr. Azzeddine Farhane, Ambassador of His Majesty the King of Morocco  

Prof. Nguyen Thi Que Anh, Acting Dean of the School of Law. 

12:10- 14:00 Lunch 

18:30 DinnerDi   Dinner offered by H.E. Mr. Azzeddine FARHANE, Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam 

            Vi  Villa 32, N° 10, Dang Thai Mai, Tay Ho, Hanoi 

 



Discours d’ouverture  

Professeur associé. Nguyen Thi Que Anh 

Doyenne de la Faculté de Droit,  

Université Nationale de Hanoi  

 

 

Mesdames, Messieurs 

Chers invités,  

Chers représentants, 

Chers professeurs, 

 

Au nom de la Faculté de Droit de l’Université Nationale de Hanoi, je suis heureuse d’adresser 

mes chaleureuses salutations aux invités qui sont venus assister au colloque Maroco - Vietnamien :                 

« Administrative Decentralization : Sharing experiences between Morocco and Vietnam » 
 

Comme vous le savez, depuis sa création en 1976, notre Faculté de Droit demeure, au 

Vietnam, un centre de formation juridique très important. C’est en perpétuant la tradition de l’Ancienne 

Université de Hanoi, remarquable par son esprit libre et créatif, que notre Faculté montre le cap : former 

en sciences juridiques des ressources humaines de qualité, pour servir notre pays et le bien commun. 

En même temps, grâce à des recherches de qualité, la Faculté de droit est devenue un établissement apte 

à fournir au gouvernement conseils et consultations, pour contribuer au développement du pays, et, 

parallèlement, à la réforme de justice et à l’élaboration de l’Etat de droit. 
 

Riche d’une histoire de 40 ans, la Faculté de droit de l’Université Nationale est fière de son 

corps de professeurs, dont la plupart ont été formés à l’étranger, dans tous des domaines de la science 

juridiqueles, tels que droit pénal, droit civil, droit des affaire, droit constitutionnel…etc. Notre faculté 

devient une adresse fiable des générations d’étudiants dans la formation et la recherche. La Faculté de 

droit a l’ambition de devenir « l’Ecole de droit de l’Université nationale » dans l’avenir. 
 

Pour servir à la formation des juristes de qualité, notre Faculté souhaite établir et perpétuer 

des coopérations avec les universités étrangères et leurs enseignants, dans un souci permanent de 

qualité : la qualité de la recherche, et la qualité de la formation. Depuis 20 ans, nous avons établi des 

coopérations fructueuses avec les partenaires francophones, et nous considérons que la coopération avec 

les universités des pays francophones est une priorité dans notre politique de coopération internationale. 
 

Dans ce contexte, nous envoyons souvent des enseignants dans les pays francophones pour 

être formés, et nous accueillons avec grand plaisir les professeurs en provenance de France dans le 

programme du Master 2, Master qui existe depuis près de 20 ans. Nous cherchons également à instaurer 

d’autres modes de coopération avec nos partenaires français, et ce colloque en partenariat avec des 

collègues marocains est un bon exemple de diversification des relations internationales. 
 

Mesdames, Messieurs 

Chers invités,  

Chers représentants, 

Chers professeurs, 
 

La division la gestion du territoire sont conçues selon deux modèles: le modèle de l'État unitaire 

centralisé (centralisation), dans lequel le pouvoir de l'État est concentré dans un seul centre de gestion, 

et ce centre exerce un impact sur l'ensemble de la société par l’intermédiaire des agents du 

gouvernement central; Le modèle de l’Etat décentralisé (centralisation) qui comprend deux niveaux 

distincts de gestion: l'un est central, l'autre local et chacun a sa propre compétence. Historiquement, la 

centralisation a été le principe dominant dans l'organisation de l'exercice du pouvoir de l'État sur le 

territoire dès la l’apparition de l’Etat moderne. Jusqu’aux années soixante, ce mode d'organisation 

administrative était encore prédominant dans la plupart des pays. 

 



Cependant, une tendance en sens contraire a été commencée dans les années 1980 dans de 

nombreux pays, reconnaissant la nécessité d'une gestion proche de la population et reconnaissant 

l'importance des particularismes locales. Les principes fondamentaux ont conduit à l'émergence d'un 

nouveau modèle de relations entre le gouvernement central et le gouvernement local. Cette tendance de 

la « décentralisation » est de plus en plus répandue. 
 

 

  Au Vietnam, l'un des changements majeurs dans la Constitution de 2013 est la transformation 

du chapitre « les conseils populaires et des comités populaires » de la Constitution de 1992 au chapitre 

« le gouvernement local ».  
 

Ce changement ne concerne pas seulement la forme, mais aussi le contenu, reflétant le 

changement nécessaire des moyens dont l’autorité local est organisé de manière plus démocratique et 

efficace. Pour concrétiser les nouvelles dispositions de la Constitution, le 19 juin 2015, l'Assemblée 

nationale a adopté la loi sur l'organisation des collectivités locales, concrétisant les dispositions de la 

Constitution de 2013 sur le gouvernement local. L'étude des questions relatives à l'organisation de 

l'appareil administratif de l'Etat local est devenue urgente, à la fois théorique et pratique, afin de 

concrétiser les dispositions de la Constitution 2013 et de la Loi sur l'organisation des collectivités 

locales de 2015. L'échange d'expériences avec d'autres pays sur la décentralisation administrative et 

autonomie locale est l'une des orientations de recherche nécessaires et pratiques pour la mise en œuvre 

de la Constitution 2013. 
 

J’espère que ce colloque renforcera la coopération entre les juristes marocains et vietnamiens, 

et favorisera les rencontres et les échanges entre les universitaires de deux nos pays. Et cela contribue 

à renforcer l’amitié entre deux nations qui loin des yeux mais proches de cœur. 
 

Pour conclure, au nom de la Faculté de Droit de l’Université Nationale de Hanoi, je tiens aussi 

à remercier chaleureusement, pour leur soutien de l’ambassade du royaume de Maroc, notamment 

l’enthousiasme et le dynamisme du Monsieur l’Ambassadeur Azzeddine FARHANE qui l’initiateur de 

cette manifestation. 
 

  Au nom du Comité d’organisation, je déclare officiellement ouvert ce Colloque international. 

Qu’il soit, pour tous, une source d’enrichissement ! 

 

Je vous remercie de votre attention. 
  



Phát biểu khai mạc của GS. Nguyễn Thị Quế Anh 

Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội 

 

Kính thưa: Đại diện ĐHQGHN  
 

Kính thưa ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ma-rốc tại Việt Nam 
 

Kính thưa: Các GS, PGS, các lãnh đạo các Bộ môn, đơn vị trực thuộc Khoa Luật, các cán bộ 

giảng viên Khoa Luật và toàn thể quan khách tới tham dự hội thảo. 
 

Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể cán bộ, giảng viên của Khoa, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 

các quí vị đại biểu đã tới tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam-Maroc với chủ đề “Phân quyền hành 

chính: chia sẽ kinh nghiệm giữa Ma-Rốc và Việt Nam” 
 

Như các quý vị đại biểu và các và các thầy cô đã biết, kể từ khi thành lập năm 1976 đến nay 

Khoa Luật, ĐHQGHN luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu 

khoa học pháp lý. Tiếp thu truyền thống năng động, sáng tạo, khai phóng trong tư duy khoa học của 

Khoa Luật – Đại học Tổng hợp Hà Nội, trên con đường phát triển của mình khoa Luật luôn đặt ra cho 

mình mục tiêu đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật theo định hướng chuyên 

gia, lãnh đạo, quản lý, thực hành nghề luật  có tầm chiến lược và khả năng thích ứng cao để phục đất 

nước; Đồng thời với sản phẩm nghiên cứu khoa học pháp lý của mình, Khoa Luật phải trở thành một 

trong những đơn vị có khả năng tư vấn chính sách cho Nhà nước, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp 

xây dựng và phát triển đất nước, góp phần cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền;  
 

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên, với 

truyền thống hơn 40 năm hình thành và phát triển, Khoa Luật, ĐHQGHN tự hào là một trong những 

trung tâm đào tạo, nghiên cứu pháp luật có đóng góp và uy tín hàng đầu của Việt Nam, với đội ngũ 

hang trăm giảng viên cơ hữu có có trình độ cao, được đào tạo đào tạo các chuyên ngành khoa học pháp 

lý như luật hình sự, kinh doanh, dân sự, hành chính-hiến pháp, lý luận chung về nhà nước và pháp luật 

… từ các nước tiên tiến. Có thể khẳng định rằng, Khoa Luật là một địa chỉ tin cậy về đào tạo và nghiên 

cứu khoa học pháp lý. 
 

Mục tiêu hướng tới của Khoa Luật là trở thành Đại học Luật định hướng nghiên cứu, trực 

thuộc ĐHQGHN vào thời gian tới. 
 

Với chức năng nhiệm vụ và định hướng phát triển nói trên, Khoa Luật luôn nỗ lực tìm kiếm 

và thiết lập quan hệ hợp tác với các các cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp luật có uy tín, các tổ chức và 

cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài nước để trao đổi thông tin nâng cao chất lượng đào tạo và 

nghiên cứu. Trong đó, hợp tác với các nước nói tiếng Pháp từ lâu là một hướng ưu tiên của Khoa. Thể 

hiện qua các chương trình giảng dạy đại học và cao học bằng tiếng Pháp được duy trì gần 20 năm nay, 

cũng như qua việc gửi các giảng viên của Khoa sang học tập, tu nghiệp tại các trường đại học và viện 

nghiên cứu tại các quốc gia Pháp ngữ. Đồng thời, Khoa Luật cũng tìm kiếm các hình thức hợp tác khác, 

mà việc tổ chức hội thảo hôm nay cùng các đồng nghiệp Ma-rốc là một bước tiến trong việc mở rộng 

và đa dạng hóa các hình thức hợp tác. 
 

Thưa các nhà khoa học và các vị khách quý, 
 

Sự phân chia và quản lý lãnh thổ được Nhà nước thiết kế theo hai mô hình : mô hình quản lý 

hành chính nhà nước đơn nhất (tập quyền), trong đó quyền lực nhà nước tập trung vào một trung tâm 

điều hành duy nhất, từ trung tâm này tác động ra toàn bộ xã hội thông qua các đại diện do Trung ương 

cử xuống địa phương; mô hình hành chính nhà nước phi tập trung gồm hai cấp độ quản lý riêng biệt: 

một là trung ương, một là địa phương, mỗi cấp đều có một phạm vi tự chủ riêng. Dưới góc độ lịch sử, 

tập quyền là nguyên tắc chủ đạo trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo lãnh thổ của đa số 

các quốc gia từ thuở khai thiên lập địa khi mới xuất hiện những hình thức nhà nước đầu tiên của xã hội 

loại người. Nhìn chung, cho đến những năm sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, loại hình tổ chức này 

vẫn phổ biến ở đa số các quốc gia. 
 

Tuy nhiên, một phong trào diễn ra theo hướng ngược lại bắt đầu từ những năm 1980 tại nhiều 

quốc gia, với sự nhìn nhận sự cần thiết của việc quản lý gần dân cư và ghi nhận tầm quan trọng của các 

đặc thù địa phương. Nguyên tắc gần gũi cơ sở đã dẫn tới sự xuất hiện của một mô hình quan hệ mới 

giữa Nhà nước trung ương và địa phương. Xu hướng “phi tập trung hóa” này ngày cang phổ biến. 



 

Tại Việt Nam, một trong những điểm thay đổi lớn của Hiến pháp năm 2013 là đổi chương 

Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân của Hiến pháp 1992 thành chương Chính quyền địa phương. 

Việc thay đổi này không chỉ đơn thuần về mặt hình thức mà cả về nội dung, thể hiện sự thay đổi cần 

thiết về cách thức tổ chức bộ máy hành chính nhà nước địa phương theo hướng ngày một dân chủ và 

hiệu quả hơn. Để cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp 2015, ngày 19/6/2015, Quốc hội thông 

qua Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về chính quyền 

địa phương. Việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy hành chính nhà nước địa 

phương trở nên cấp thiết, cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến 

pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia khác 

về phân quyền hành chính và tự quản địa phương là một trong những hướng nghiên cứu cần thiết và 

thiết thực nhằm góp phần đưa các quy định của Hiến pháp 2013 vào cuộc sống. 
 

Thưa các nhà khoa học và các vị khách quý ! 
 

Tôi tin rằng rằng sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học pháp lý, đào tạo và 

trao đổi thông tin và các hoạt động hợp tác khác giữa Khoa Luật và các học giả đến từ Ma-rốc sẽ góp 

phần bồi đắp cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia tuy xa mà gần. 
 

Thay mặt Khoa, tôi muốn nói lời cảm ơn tới đại sứ quán vương quốc Ma-rốc, cụ thể là cá 

nhân ngài đại sứ, đã đề xuất ý tưởng và nhiệt tình, tích cực trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo. 
 

Thay mặt Ban tổ chức hội thảo, tôi chính thức tuyên bố khai mạc hội thảo quốc tế này. 
 

Chúc quý vị sức khỏe và chúc hội thảo thành công 
 

 Xin trân trọng cảm ơn ! 

  



Opening Remarks  

H.E. Mr. Azzeddine FARHANE 

Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam 

 

 

 

Excellencies, 

 Ladies and Gentlemen, 

 

 Let me first start by thanking Prof. Nguyen Thi Que Anh, Dean of School of Law and all her 

staff at the National University of Vietnam for hosting this important seminar, the first of its kind 

in Asia between Morocco and Vietnam, in these premises, as well as for their valuable cooperation 

and support to successfully organize this event. 
 

 This important seminar on Administrative Decentralization: Sharing experiences between 

Morocco and Vietnam”, brings together professors and experts, who will shed light on the experience 

of the two countries in terms of administrative decentralization models, and their impact for 

fostering citizens’ political practice, economic development and social welfare. 

 

 Excellencies, 

 Ladies and Gentlemen, 
 

The organization of this international seminar is timely and relevant for the following five 

reasons: 
 

1. First, the topic will offer, for the first time, an intersecting perspective about systems of 

local governance and administrative management for two countries, both gates to Africa and South-

East Asia, respectively; 
 

2. Second, this conference will also be an opportunity to exchange views on the devolution of 

power from a classical centralized model to a local governance system, within the innovations 

introduced by the new Moroccan and Vietnamese Constitutions, adopted respectively in 2011 and 

2013, on regionalization and territorial governance models, for fostering citizens’ political, 

economic and social engagement in the national development. 
  
3. Third, our seminar gathers, for the first time, two internationally renowned experts, 

members of United Nations International Law Commission, which has the task of codifying 

international law and its progressive development. Along with the esteemed professors, the experts will 

provide us with a holistic view of administrative decentralization concept, its genesis, its conditions 

of implementation, as well as its evolving role in deconcentration, devolution and delegation of power 

from center to local governance systems; 
 

4. Fourth, this seminar will, undoubtedly, create an open sphere of discussion about specific cases 

of administrative decentralization in Morocco, through the dynamic generated by the 

constitutionalization of the new advanced regionalization model, following the Moroccan 

Initiative for Negotiating an Autonomy Statute for the Sahara Region. 
 

The advanced regionalization model in Morocco remains a milestone of capital 

importance, as it has been stated in the speech of His Majesty the King of Morocco, at the opening 

session of Moroccan Parliament, on 13th October 2017, and I quote: “Regionalization is not just about 

administrative regulations and procedures. It also involves far-reaching changes in state structures 

as well as a practical approach to local governance. This is the most effective way to tackle local 

problems and respond to the demands of local populations since it involves listening to citizens and 

including them in decision-making, especially through their representatives in elected councils.” End 

of quote. 
 



5. Fifth, the seminar will contribute to the ongoing multidimensional partnership between 

Morocco and Vietnam, which can be further nurtured by sharing specific experiences and 

exchanging best practices in the field of establishing free zones and economic development models, 

within decentralization as a territorial governance system in Morocco and Vietnam.  

 

 Excellencies, 

 Ladies and Gentlemen, 

 

   I fully believe that the contributions and proceedings of this seminar, will constitute a 

substantial input to the international academic debate about administrative decentralization and 

deconcentration.  The seminar will for sure, engage a proactive exchange of experience between 

Morocco and Vietnam on empowering engaged and contributing citizens to their core mission of 

political, economic and social development of their respective nations. 

 

 I wish all the success to the work and activities of the seminar, which represents another 

milestone in the fruitful cooperation between the Embassy of Morocco in Vietnam and the 

National University of Vietnam.  
 

 Thank you for your attention 

 

 

  



 

 

 

 

  

SESSION I:  

Administrative Decentralization for Development : Doctrine and Global Trends 

 

 
 

1. Administrative Decentralization: Definition, principles, and global trends 
Prof. Nguyen Hong Thao, member of the United Nations International 

Law Commission (UNILC) 
 

2. The Model of the Advanced regionalization in Morocco: Genesis, 

Conception and Implementation. 
Prof. Hassan Chahdi Ouazzani, member of the United Nations 

International Law Commission (UNILC) 

3.   Administrative decentralization: trends and practice in Vietnam. 
Associate Prof Truong Ho Hai, Deputy Director of Institute of State 

and Law 



Administration Decentralization: 

Definition, Principles and Global Trend 

Professor Mr. Nguyen Hong Thao 
Member of UN International Law Commission  

 

 

 

 

H.E. Azzeddine Farhane - Ambassador of the Kingdom of Morocco in Vietnam; 
 

Professor Nguyễn Thị Quế Anh - Acting Dean of the School of Law, National University 

of Hanoi; 
 

Professor Pham Hong Thai - Former Dean of the School of the Law, National 

University of Hanoi 
 

 

Distingued Guests 

Ladies and Gentlemen 
 

 

It’s a great pleasure for me to be here, attending at the seminar about “Administrative 

decentralization: Sharing experiences between Morocco and Vietnam”, held by the Embassy 

of the Kingdom of Morocco in Vietnam, in cooperation with the School of Law –National 

University of Vietnam. Together with other colleagues, we warmly welcome the presence of 

Honorable guess, Professor Hassan Chahdi Ouazzani - Honorable Emeritus Professor of the 

University and the member of International Law Committee. 

Ladies and Gentlemen, 

Decentralization and effective, rationale governance for the public interest are today 

global trend. They occur anywhere, from the West to East, from developed to the developing 

countries, from the most centralized regimes (ex-soviet regimes) to high democratized 

countries in the world. It’s important to draw and introduce the lessons of decentralization to 

each other. It’s great honor for me to open this conference. The honorable professor Hassan 

Chahdi Ouazzani and other experts from Morocco and Vietnam will present in detail the 

experience of both countries on that matter.   
 

What’s decentralization?   
 

The Cambridge English Dictionary defined the meaning of decentralize as 

“to move the control of an organization or government from a single place to several 

smaller ones”. The Concise Oxford Dictionary identifies the word ‘decentralize’ as: “Do 

away with centralization of; confer local government on; distribute (administrative powers 

etc) among local centers …” In decades, there are varieties of definition on the 

decentralization. By White (1959) and Rahman (1996), the word decentralization means 

transfer of power and authority from a higher level of government (the central government) to 

a lower (local or sub national units of the government, delegation of decision making, 

placement of authority with responsibility, allowing wider participation of people in the whole 

range of decision making beginning from plan formulation to implementation for the interest 

of people. In this definition, authors underlined the transference of power and authority in the 

public sector. 
 

Rondinelli and Nellis, 1986; Islam, 1997 expanded this definition as “the transfer of 

responsibility for planning, management, raising and allocation of resources from central 

government to semi-autonomous public authorities or corporations area wide regional or 

functional authorities or non-government private or voluntary organizations”. 
 

UNDP 1997 believed that “Decentralization, or decentralizing governance, refers to 

the restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility 

between institutions of governance at the central, regional and local levels according to the 

principle of subsidiarity, thus increasing the overall quality and effectiveness of the system 
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of governance, while increasing the authority and capacities of sub-national levels. … 

Decentralization could also be expected to contribute to key elements of good governance, 

such as increasing people's opportunities for participation in economic, social and political 

decisions; assisting in developing people's capacities; and enhancing government 

responsiveness, transparency and accountability.”. In 1999, UNDP continues to clarify: “. . . 

Decentralizing governance, from the center to regions, districts, local 

governments/authorities and local communities, can be an effective means of achieving 

critical objectives of the sustainable human development (SHD) vision - improved access to 

services and employment, increased people participation in decisions affecting their lives, 

and enhanced government responsiveness.” 
 

By the World Bank Team 2002, Decentralization denotes to a process or situation of 

transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to 

intermediate and local governments or quasi-independent government organizations and/or the 

private sector, is a complex multifaceted concept. 
 

It’s clear that decentralization is a complex process with different participant actors 

(public, private, civil groups, non-governmental organizations) in different social sectors to 

achieve the different objectives. It explains the existence of different even conflict interests, 

different forms of implementation, different programs, different definitions, outcomes, and 

impacts in the decentralization process.  
 

Decentralization as a Process 
 

 

Decentralization is a process of state reform composed by a set of public policies that 

transfer responsibilities, resources, or authority from higher to lower levels of government in 

the context of a specific type of state. Under the different pressures, internal or international, 

in the specific circumstances, each country will choose by itself the particular model of 

decentralization. In the history, there were four basic decentralization patterns: French, English, 

Soviet, and Traditional. Normally decentralization is driven by politics, however it can be 

classified in the four forms in accordance with the basic of objectives: political, 

administrative, fiscal and market decentralization classifies. The study of WB team gives the 

definition for those forms of decentralization.  
 

Political Decentralization is the transfer of authority to a sub national body. Political 

decentralization aims to give citizens or their elected representatives more power in public 

decision making. It is often associated with pluralistic and representative government, but it 

can also support democratization by giving citizens, or their representatives, more influence in 

the formulation and implementation of policies. 
 

Administrative decentralization refers to redistribute authority, responsibility and 

financial resources for providing public services among different levels of government. 
 

Fiscal Decentralization: Financial responsibility is core component of decentralization. Fiscal 

Decentralization transfers two things to local governments and private organizations: funds to 

deliver decentralized function; and revenue-generating power and authority, to decide on 

expenditures. 
 

Economic / Market Decentralization: Economic or market decentralization is the 

passing over the private sector of the functions exclusively performed by government. It is 

manifested through privatization and deregulation. This type of decentralization promotes the 

engagement of businesses, community groups, cooperatives, private voluntary associations, 

and other nongovernment organizations. 
 

Each form of decentralization is planned and implemented for different organizational 

purposes. It depends on the country requirement, the existing political and economic structure, 

size and distribution of its population, the location of resource, the culture, the state of 

infrastructure and communications, and other factors. Forms of decentralization do implement 

independently. They affect each other.  “. . . Decentralization entails the transfer of political, 

fiscal, and administrative powers to subnational units of government. A government has not 
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decentralized unless the country contains ‘autonomous elected subnational governments 

capable of taking binding decisions in at least some policy areas.’ (WB) 
 

Since 1986, Vietnam has been deeply executing administration decentralization. It was 

chosen as starting point for the profound decentralization in the country. 
 

Administration decentralization 
 

The UNDP formulates the definition of the Administrative decentralization as “the 

transfer of responsibility for planning, management, the raising and allocation of resources 

from the central government and its agencies to field, units of government agencies, 

subordinate units or levels of government, semi-autonomous public authorities or 

corporations, area-wide regional or functional authorities, or non-governmental private or 

voluntary organizations.” (UNDP, Decentralized Governance Programme: Strengthening 

Capacity for People -Centered Development, Management Development and Governance 

Division, Bureau for Development Policy, September 1997, p. 5) 
 

It would be useful to answer the six questions to make decision and contrast the 

program of administration decentralization: Who, What, When, Where, Why and How. 
 

Who are actors of the administration decentralization?   

It should indicate who would be responsible for the decentralization and who would be 

impacted by it. They could be central, sub-regional and local governments, subordinate units 

or levels of government, semi-autonomous public authorities or corporations, area-wide 

regional or functional authorities, or non-governmental private or voluntary organizations. 

Different organizations or segments of society will have differing relationships to the 

decentralization initiative. There may be different layers of accountability, as well as a specific 

governance structure. 
 

What is to be decentralized?   
 

It could be health care, education, forest field, territorial governance, organizational 

entity, or a function, a process. The program of administration decentralization must specificity 

what would need to be required to transfer and overlap across the fields. It’s useful to note the 

advantages and dis-advantages of decentralization. 
 

The World Bank Decentralization Thematic Team cites the following advantages of 

decentralization: 
 

i) It helps alleviate bottlenecks in decision-making that are often caused by central 

government planning and control of important economic and social activities. 

ii) It can, help cut complex bureaucratic procedures and it can increase government 

officials sensitivity to local conditions and needs. 

iii)  It can help national government ministries reach larger numbers of local areas with 

services. 

iv) It allows greater political representation for diverse political, ethnic, religious, and 

cultural groups in decision-making. 

v) It can relieve top managers in central ministries of “routine” tasks to concentrate 

on policy. 

vi) In some countries, it may create a geographical focus at the local level for 

coordinating national, state, provincial, district, and local programs more 

effectively and can provide better opportunities for participation by local residents 

in decision making. 

vii) It may lead to more creative, innovative, and responsive programs by allowing 

local “experimentation.” 

viii) It can increase political stability and national unity by allowing citizens to better 

control public programs at the local level. 

 

The WB Decentralization Thematic Team acknowledges the dis-advantages of 

decentralization:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The program of 

administration 

decentralization 

must specificity 

what would need 

to be required to 

transfer and 

overlap across 

the fields. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) loss of central governments controls over scarce financial resources; 

ii) less efficient and less effective delivery of services because of weak administrative 

or technical capacity at local levels; 

iii)  transfer of administrative responsibilities to local levels without adequate 

financial resources, making equitable distribution,' or provision of services more 

difficult; 

iv) more complex system of coordinating national policies, where functions will most 

likely be captured by the local elite; and 

v) Distrust between public and private sectors that may undermine cooperation at the 

local level. 
 

 

When does the administration decentralization implement?  
 

Decentralization is long-term effort.  It could be from generation to generation in which, timing 

and phasing are crucial. Time periods may be sub-divided. It’s note to fix objective, resource, 

initiative, and predict challenges, major changes and measures to surmount for each sub-period.    
 

Where does the administration decentralization implement?  
This question concerns the organizational or territorial space of administration decentralization. 

Decentralization can be hierarchical by ministerial line i.e. from ministry to functional 

agencies. Decentralization can be top down line, from central government to local and lower 

levels of government. 
 

Why does the administration decentralization implement?  
 

This question requires to clarify reasons and objectives to do administration decentralization. 

Rahman 1996 formulated 5 common objectives for administration decentralization as follows: 

i) Administration is to be brought to the people to accelerating economic development. 

ii) Encourage people’s participation in governance and policy implementation. 

iii) Develop dynamic leadership in local areas. 

iv) Make the administration field oriented for uplift of masses and create and expand socio-

economic infrastructure. 

v). To remove the distance between the people and bureaucracy and create a climate of trust 

and close cooperation between them. 
 

How the administration decentralization can be realized?  
 

This question really defines the means by which decentralization is to be implemented. Based 

on its resource, culture, political will, organizational structure, each country identifies the 

means and forms of decentralization. The administrative decentralization has three major forms 

of implementation-- deconcentration, delegation, and devolution -- each have different 

characteristics.  
 

Deconcentration -which is often considered to be the weakest form of decentralization 

and is used most frequently in unitary states - redistributes decision making authority and 

financial and management responsibilities among different levels of the central government. It 

can merely shift responsibilities from central government officials in the capital city to those 

working in regions, provinces or districts, or it can create strong field administration or local 

administrative capacity under the supervision of central government ministries (WBTT). This 

form of decentralization is used by many of African and Asian countries like Kenya, Tunisia, 

Tanzania, Morocco, Algeria, Pakistan, Philippine, Indonesia and Thailand in past decades 

(Hyden, 1983; Rondinelli and Nellis, 1986; Islam 1997).  
 

Delegation is a more extensive form of decentralization. It involves the transfer of 

responsibility for decision making and administration of public functions from the central govt. 

to semi autonomous organizations that are not wholly controlled by the central government, 

but are ultimately accountable to it. These organizations usually have a great deal of discretion 

in decision making (Sourcebook on Decentralization is Asia.) for example many developing 

countries utilizes this practice in the creation of boards, authorities, corporations or any other 

separate agencies for carrying out specific functions (Islam, 1997). 
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Devolution is the transfer authority of central government for decision-making, 

finance, and management to quasi-autonomous units of local government with corporate status. 
 

Devolution usually transfers responsibilities for services to municipalities that elect 

their own mayors and councils, raise their own revenues, and have independent authority to 

make investment decisions. In a devolved system, local governments have clear and legally 

recognized geographical boundaries over which they exercise authority and within which they 

perform public functions. It is this type of 

administrative decentralization that underlies most political decentralization. (neven) 
 

The main principles of administrative decentralization: 
 

First, decentralization is not absolute cure for the week administration and governance. 

It’s not a standardized approach to reform. Each country must find the suitable forms and 

appropriate levels of decentralization for its own interest. In some countries an appropriate 

balance of centralization and decentralization is essential to the effective and efficient 

functioning of government. Not all functions can or should be financed and managed in a 

decentralized fashion. Even when national governments decentralize responsibilities, they 

often retain important policy and supervisory roles. Decentralization policy have to be carefully 

planned, closely Supervised and strongly supported by tile administrative and political System 

of the Country (CSS). 
 

Second, the success of administration decentralization is ensured by the both 

conditions: A well-developed policy framework and a solid enabling environment. It’s 

necessary to raise the administrative capacity of the local governments and institutionalize the 

concept of' local level planning and development. 
 

Third, good cooperation among various organizations and individual employees within 

key institutions to prevent conflict among major central government agencies over control of 

the decentralization agenda. The coordination system at the local level needs to be much 

strengthened. 
 

Fourth, gradual, strategic implementation approach. The main goal of decentralization 

is to make a performed, more honest, efficient, and responsive government of people and for 

people. To achieve this goal, the decentralization process must be constructed properly. It 

should be timely and sequenced properly. The five-year development plan for local 

governments should be firmly re-checked on the basic of annual inventory of resources in each 

level of local government. 
 

Fifth, broaden participation of people in checking the implementation of decision-

making and sharing responsibilities. It must pay attention on increasing awareness and 

appreciation of the importance of people’s participation in local governance. 
 

Sixth, Transparency Principle, which relies on the communication or information 

processing. In the decentralization process the centralized control cannot be dominated by any 

delegation arrangement.  
 

  Decentralization as a trend 
 

Decentralization is an overturned trend to meet the requirement of people living in 

globalization and democration époque. Decentralization of governance and the strengthening 

of local governing capacity is also a function of broader societal trends. The failure of the 

centralized (ex-soviet) regimes and democratic movements pushes toward a strong desire for 

greater participation of citizens and private sector organizations in governance. The 

administration decentralization increase the local accountability and greater control over one's 

destiny. Local participation can be used as a strong motivator for change. In its turn, the 

strengthening local government inevitably produces enhanced capacity at the central 

government as well. (United Nations (DDSMS and UNDP), Report of the United Nations 

Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Gothenburg, Sweden, 

23-27 September 1996, ref St/Tcd/Ser.E/46, p. 12). 
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Conclusion 
 

Decentralization is a trend of today globalization. It has common principles and similar 

objectives in many countries. However, decentralization and government reform will bring the 

success only when they are correctly applied in appropriate manner to each particular country 

or circumstance. Administration decentralization must be implemented in conjunction with 

other forms of decentralization aiming at good service for people, for strong local governance 

but not for the interest of rulers. The exchange of experience drawn from the practice of 

decentralization in Morocco and Vietnam helps both countries being closer on the path of 

having constructive government for people and to people. 
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La décentralisation administrative 

Notion – Eléments constitutifs - tendances 

Pr. Mr. Hassan OUAZZANI CHAHDI 
Member of UN International Law Commission 

 

 

Dans le premier rapport mondial de 2008 sur la décentralisation et la démocratie 

locale établi dans le cadre de l’organisation « cités et gouvernements locaux, on peut relever 

la constations suivante :  
 

« Dans un monde où désormais plus de la moitié de l’humanité vit en ville, les 

gouvernements locaux sont au cœur de solutions de tous les grands enjeux 

contemporains… la décentralisation s’est imposée comme phénomène politique et 

institutionnel dans la majorité des pays du Monde. Ceux-ci se sont dotés de gouvernements 

locaux avec des assemblées locales au suffrage populaire et un exécutif qui, à différents 

degrés, ont à répondre devant les citoyens »1. 
 

I- La notion de décentralisation 
 

Il convient, cependant, de signaler que le terme décentralisation est moins précis que 

ceux qui désignent dans les pays anglo-saxons « self-government », « local government » ou 

« selbsterwaltung » en droit allemand, ce qui veut dire littéralement : Pouvoir de 

s’administrer soi-même ou auto-administration.2 
 

Il s’agit, bien entendu, ici de la décentralisation territoriale qui se distingue d’une 

autre forme de décentralisation dite par services, technique ou fonctionnelle et qui s’applique 

aux établissements publics. 
 

Par ailleurs, la notion de décentralisation ne doit pas être confondue avec des notions 

voisines comme, par exemple, la déconcentration, qui se présente comme un système 

d’organisation administrative qui consiste à remettre d’importants pouvoirs de décisions dans 

des matières plus ou moins étendues à des agents locaux répartis sur l’ensemble du territoire 

national et liés au pouvoir central par une obéissance hiérarchique. 
 

La déconcentration se situe, par conséquent, dans la théorie de la centralisation dont 

elle constitue une modalité. C’est une formule atténuée de la centralisation, elle s’oppose, de 

ce fait, à la décentralisation. Mais, du point de vue pratique, dans un Etat unitaire, par 

exemple, décentralisation et déconcentration se rencontrent sur un sol commun. C’est ce 

qu’on peut appeler le terrain du « local » où se posent les problèmes qu’affrontent 

quotidiennement les citoyens et la population et où doit se trouver aussi leurs solutions. 
 

Partant de là, décentralisation et déconcentration doivent aller de pair, simultanément. 

Le succès d’une politique de décentralisation dépend en partie du niveau de déconcentration 

pratiqué et il n’est pas exagéré de dire : Pour faire une bonne décentralisation, il faut faire une 

bonne déconcentration3 
 

La distinction entre les deux notions apparaît au niveau de l’élection et de la 

hiérarchie : Ainsi, si la déconcentration se traduit par la nomination d’agents qui représentent 

le pouvoir central sur le plan local et qui sont, de ce fait dans une situation de subordination 

hiérarchique par rapport aux autorités qui les ont désignés, la décentralisation, par contre 

exclut toute relation hiérarchique entre l’Etat et les collectivités locales. 
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1 Cf.www.cities-localgovernments.org, pp : 9 et 18 
2 Cf. Pour plus de détails, A. De Laubadère et autres, traité de droit administratif, T.I 12ème édition, Paris, 

L.G.D.J ? 1992, p : 104 
3Cf. Pour plus de détails, H. Ouazzani Chahdi, déconcentration et décentralisation : Pour quelle équation ? 

in « décentralisation et pratiques locales du développement, série, actes des colloques et séminaires, n°1, 

publication de la Faculté de droit de Casablanca, imprimerie Najah El Jadida, 1996, p :47   



 

En effet, la décentralisation territoriale repose sur la reconnaissance par l’Etat ou de 

façon générale par les pouvoirs publics, d’intérêts locaux circonscrits à certaines limites 

géographiques et dont la gestion est confiée à des personnes publiques territoriales instituées 

spécialement à cet effet et qu’on désigne généralement sous le nom de « collectivités locales » 

ou « territoriales » telles les régions, les provinces les préfectures et les communes au Maroc. 

La décentralisation territoriale a pour objet d’instituer une « auto-administration », une 

administration des collectivités locales par leurs propres organes. Ces derniers sont élus par 

les membres de la collectivité elle-même4. 
 

La décentralisation apparaît ainsi comme un système assez démocratique parce qu’il 

permet justement de faire participer les citoyens à la gestion des affaires qui les concernent 

directement. 
 

Elle peut constituer un cadre commode d’apprentissage et d’éducation politique pour 

les citoyens qui vont s’initier à la gestion du pays. 
 

Il existe ainsi un lien étroit entre la décentralisation et la démocratie. Le 

développement de la démocratie comme le soulignent certains auteurs, « semble aller de pair 

avec la naissance et la consécration de la décentralisation ». 
 

  Sur le plan historique, on a avancé que dans certains pays comme la France par 

exemple, les périodes dites démocratiques correspondent à un accroissement des lois de 

décentralisation. En revanche dans les périodes non démocratiques ou moins démocratiques, 

la décentralisation régresse. Il faut dire que ce mouvement ne concerne pas uniquement la 

France, il se vérifie également dans d’autres pays comme l’Allemagne et l’Italie5. 
 

En plus de la démocratie, la décentralisation est liée aussi à l’idée d’autonomie. C’est 

la tendance actuelle comme le souligne le rapport mondial sur la décentralisation précitée6. 
 

Mais, il faut dire qu’il ne s’agit pas là d’une autonomie absolue puisqu’après tout, les 

collectivités territoriales ne constituent qu’une partie d’un ensemble plus vaste qui est la 

collectivité nationale et tout abus dans la décentralisation peut provoquer une montée des 

particularismes, ce qui peut remettre en cause l’unité nationale. C’est donc pour éviter cette 

dissociation entre ces deux catégories d’intérêts que des techniques juridiques ont été prévues 

afin de permettre au pouvoir central d’exercer un contrôle sur les collectivités territoriales. 

Ce contrôle désigné généralement sous le nom de « tutelle » dans la théorie classique de la 

décentralisation, fait partie intégrante des éléments constitutifs de la décentralisation étant 

bien entendu qu’il n’y a pas de décentralisation sans contrôle.  

 

 

 

II- Les éléments constitutifs de la décentralisation 
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4 En d’autres termes, la décentralisation territoriale permet aux collectivités locales de gérer elles-mêmes, par 

l’intermédiaire d’organes élus, des affaires locales. La reconnaissance d’une catégorie d’affaires locales 

distincte des affaires nationales constitue, selon certains auteurs, « la donnée première de toute décentralisation » 

(Cf. J. Rivero, Droit administratif, Paris, Dalloz, 1977, p.308 – V. aussi, A. De Laubadère et autres, op.cit, p : 

105 
5Ainsi, en Allemagne, les périodes du Reich se traduisent par une négation, ou une restritction de la 

décentralisation. Par contre, les régimes démocratiques (Républiques de Weimar, régime instauré en 1949) 

décentralisent largement. En Italie, la décentralisation n’a été véritablement instaurée qu’avec l’avènement du 

régime démocratique, après la deuxième guerre mondiale (V. pour plus de détails, J.Marie Pontier, l’Etat et les 

collectivités locales, Paris, L.G.D.J, 1978, pp : 24 et suiv.) 
6« La décentralisation, selon ce rapport, se caractérise par l’existence d’autorités locales élues, distinctes des 

autorités administratives de l’Etat, et exerçant, dans le cadre de lois, les compétences propres pour lesquelles 

elles disposent d’une certaine autonomie sous le contrôle de l’Etat. Ainsi comprise, ajoute le rapport, la 

décentralisation au sens moderne est indissociable de l’idée d’autonomie locale et du principe démocratique » 

(Cf. rapport sur la décentralisation et la démocratie locale dans le monde, op.cit, pp : 316 et 317) 

 



Ces éléments sont constitués par les conditions de la réalisation de la décentralisation 

et le contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales. 
 

A – les conditions de la décentralisation 
 

La décentralisation ne peut se réaliser que si certaines conditions sont remplies. 

La décentralisation suppose tout d’abord :  

1 – La reconnaissance par la loi ou la constitution (ou les deux à la fois comme 

dans le cas marocain) de personnes morales de droit public autres que l’Etat. Cette 

reconnaissance implique que les pouvoirs publics admettent l’existence, à côté des intérêts 

collectifs communs à tous les citoyens, des besoins locaux spécifiques dont la gestion est 

confiée aux intéressés (exp, transports urbains, distribution d’eau et d’électricité dans les 

communes) 

La reconnaissance d’une catégorie d’affaires locales distinctes des affaires nationales 

est considérée comme la donnée première de toute décentralisation 
 

2 – L’octroi aux collectivités décentralisées de la personnalité juridique. 

Cette deuxième condition découle logiquement de la première. La personnalité 

morale permet ainsi de caractériser la collectivité locale et de la distinguer de la simple 

circonscription administrative. Elle permet aussi aux organes de la collectivité locale d’agir 

au nom de celle-ci. 
 

3- La décentralisation suppose en 3ème lieu une gestion autonome des affaires 

locales par des organes élus à cet effet au sein des collectivités décentralisées elles-

mêmes. C’est donc l’élection par les habitants de la collectivité qui permet d’exprimer le plus 

parfaitement l’idée de décentralisation. 
 

4- La décentralisation suppose en dernier lieu que les collectivités décentralisées 

disposent d’une autonomie financière. 
 

L’autonomie financière a deux significations : théorique et pratique. 
 

-Sur le plan théorique, l’autonomie financière apparaît comme le corolaire direct de 

la personnalité morale. Dès l’instant qu’une personne morale est reconnue en droit, elle doit 

avoir un patrimoine propre et un budget propre. 

L’autonomie financière au sens juridique du terme suit nécessairement la personnalité 

morale. 
 

-Du point de vue pratique, l’autonomie financière signifie la possibilité pour la 

collectivité décentralisée de se procurer des ressources et de choisir leur empli. 
 

A ce sujet on doit remarquer que les ressources mises à la disposition des collectivités 

locales sont la plupart du temps en quantité insuffisantes de sorte qu’elles restent tributaires 

de fonds, de subventions provenant essentiellement de l’Etat et dont l’emploi est contrôlé par 

celui-ci. 
 

Le rapport mondial sur la décentralisation note, à ce niveau une insuffisance de la 

fiscalité locale. Le pouvoir fiscal des collectivités locales est en général faible remarque ce 

rapport avec cependant, une prépondérance de transferts et des impôts partagés7. 
 

Quoi qu’il en soit, l’exercice des compétences financières et budgétaires des 

collectivités territoriales se déroule sous la surveillance et le contrôle des autorités centrales. 
 

B - Le contrôle administratif sur les collectivités territoriales 
 

Ce contrôle que la théorie classique désigne par les termes « Tutelle des collectivités 

locales »8 a tendance d’être remplacé aujourd’hui dans la conception moderne de la 

décentralisation par « contrôle administratif » qui ne doit pas se confondre avec une autre 
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7 Cf. rapport mondial sur la décentralisation, op. cit, pp. 302 et 303. 
8 Le terme « tutelle » est particulièrement mal choisi parce qu’il évoque en droit administratif une institution de 

droit civil qui n’a de commun avec la tutelle administrative que le nom. L’objet des deux institutions n’étaient pas 

le même. 



forme de contrôle administratif connu sous le nom de « pouvoir hiérarchique » ou « contrôle 

hiérarchique » et qui s’exerce verticalement dans toute structure administrative par un 

supérieur sur ses subordonnés. Le pouvoir hiérarchique présente, par ailleurs, un caractère de 

droit commun, c'est-à-dire qu’il peut s’exercer d’office, de plein droit même si la loi ne l’a 

pas prévu alors que le contrôle de « tutelle » suppose un texte formel et ne peut s’exercer que 

dans les limites de ce texte conformément à l’adage : « Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle 

au-delà des textes »9. 
 

Le contrôle sur les collectivités territoriales s’exerce, par conséquent, dans le cadre 

des lois d’organisation et de fonctionnement de ces collectivités. 
 

L’objet principal de ce contrôle est de sauvegarder l’unité de l’Etat, de veiller au 

respect de la légalité par les collectivités territoriales et de protéger enfin les citoyens contre 

les excès éventuels des autorités locales décentralisées. 
 

Ce contrôle s’exerce soit sur les personnes ou les organes des collectivités contrôlées 

soit sur leurs actes. 

Le contrôle sur les personnes peut s’exercer par le moyen des suspensions, des 

démissions d’office, de révocation des conseillers des assemblées locales et dans les cas limite 

par la dissolution de ces dernières. 

Mais c’est le contrôle sur les actes qui représente de loin la forme de contrôle la plus 

importante parce qu’il est en quelque sorte quotidien. 
 

Les collectivités territoriales sont, en effet, amenées en vertu des textes qui leur 

donnent compétence, à prendre un certain nombre de décisions et il est normal que ces 

décisions soient conformes à la loi. C’est ce qui explique l’existence dans tout système de 

décentralisation de certains procédés juridiques permettant au pouvoir central de contrôler à 

la fois la légalité et l’opportunité des décisions prises par les autorités locales. 
 

D’une manière générale, on peut ramener ces procédés à trois : 

- L’approbation des délibérations (c'est-à-dire des décisions prises par les organes 

délibérants en l’occurrence les conseils des collectivités locales) 

- L’annulation des délibérations 

- La substitution d’office de l’autorité de contrôle à l’autorité contrôlée (gouverneur 

qui se substitue au maire d’une commune par exemple). 
 

L’approbation peut être préalable ou à postériori, elle peut être expresse ou tacite. 
 

L’approbation expresse constitue une forme particulièrement sévère de contrôle sur 

les actes puisque tant que l’autorité de contrôle de tutelle n’aura pas approuvé la décision de 

l’autorité sous contrôle dans un délai déterminé, la décision ne sera pas exécutée. 
 

C’est précisément à ce niveau qu’on assiste aujourd’hui à une évolution qui va dans 

le sens du renforcement de l’autonomie locale. 
 

III- Tendances actuelles de la décentralisation 
 

Certains pays, comme la France, ont supprimé purement et simplement cette forme 

de « tutelle » préalable. D’autres pays comme le Maroc ont procédé à un allégement sensible 

(comme nous le verrons par exemple pour les régions) tant sur le plan des matières soumises 

à cette forme d’approbation qu’au niveau des délais. 

Une autre innovation à signaler, toujours dans le contrôle des actes des autorités 

décentralisées, concerne la légalité des décisions prises par les autorités locales. Dans 

certaines législations, comme au Maroc et en France, par exemple, le contrôle de la légalité 

des décisions des autorités décentralisées a été confié au juge administratif. 
 

Au Maroc, même la décision de dissolution des conseils des collectivités territoriales 

relève aujourd’hui de la compétence des tribunaux administratifs. Le contrôle juridictionnel 

est d’ailleurs assez respectueux de l’autonomie locale. 
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9 Cf. pour plus de détails sur ces questions, H. Ouazzani Chahdi, droit administratif, Casablanca, imprimerie 

Najah El-Jadida, Edition 2003, pp. 110 et s. 



 

En plus de ces orientations, on peut relever, parmi les tendances actuelles de la 

décentralisation, l’élection directe des organes des collectivités territoriales et le 

développement des formes instituées de participation de la population. 
 

A cela, il convient d’ajouter une évolution fondamentale qui porte la tendance à 

l’élargissement des compétences des collectivités locales, comme le relèvent les rédactions 

du rapport précité sur la décentralisation dans le Monde. « La décentralisation selon le 

rapport n’a plus seulement pour objet la gestion des affaires locales, bien qu’il n’y ait pas 

lieu de négliger celles-ci, elle conduit les collectivités locales à participer à la satisfaction 

des grandes fonctions collectives dont l’intérêt général n’est pas local mais s’étend à la 

société tout entière, et elles peuvent contribuer à leur échelle à promouvoir des solutions 

favorables au développement durable. C’est également sur elles que repose la mise en 

œuvre sur le terrain de la plupart des actions prévues par la communauté internationale 

pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement si l’on veut réellement 

diminuer la pauvreté, améliorer l’accès aux services essentiels tels que l’eau potable et 

l’assainissement, l’éducation et la santé »10 
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Phân quyền hành chính  

Định nghĩa - Yếu tố cấu thành - Xu hướng 

                                                           
10 Cf. rapport mondial sur la décentralisation, op.cit, p : 309  



GS. Hassan OUAZZANI CHAHDI 

Trong báo cáo đầu tiên của thế giới năm 2008 về phân quyền và dân chủ địa phương được thiết 

lập trong khuôn khổ các "thành phố và chính quyền địa phương", có thể trích dẫn :  
 

"Trong một thế giới mà hơn một nửa loài người sống ở thành thị, quản trị địa phương là 

giải pháp tối ưu nhất cho những thách thức đương thời.... Vấn đề phân quyền được đặt ra như một 

hiện tượng trong lĩnh vực chính trị và tổ chức thể chế đối với phần lớn các quốc gia trên thế giới. 

Các quốc gia này đều trang bị một nền quản trị địa phương với các hội đồng được bầu ra theo phổ 

thông đầu phiếu và một cơ quan hành chính, với nhiều cấp khác nhau, để đáp ứng yêu cầu của 

người dân”11.  
 

I. Định nghĩa về phân quyền hành chính  
 

Cần phải nhấn mạnh rằng nghĩa của thuật ngữ "décentralisation" trong tiếng Pháp không chính 

xác như trong tiếng Anh  « self-government », « local government » hay như trong tiếng Đức 

« selbsterwaltung » với nghĩa là : quyền tự quản lý, hay tự quản.12 
 

Tất nhiên, đây là hình thức phân quyền hành chính, nó khác với phân quyền trong công việc, 

kỹ thuật hay chức năng – những hình thức được áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên nghĩa của 

phân quyền hành chính không tương đương với những thuật ngữ gần kề, ví dụ như tản quyền. Đây là 

hình thức mà một hệ thống tổ chức hành chính trao quyền quyết định ít hay nhiều trong những lĩnh vực 

nhất định cho những cơ quan quản lý địa phương đặt trên toàn lãnh thổ quốc gia và gắn liền với chính 

quyền trung ươngtrong một quan hệ trực thuộc chặt chẽ.  
 

Tản quyền là một phương thức được áp dụng trong thuyết tập quyền. Đó là một công thức giảm 

nhẹ của tập quyền, hoàn toàn trái ngược với phân quyền. Nhưng nhìn từ quan điểm thực tiễn, trong một 

quốc gia thống nhất, phân quyền và tản quyền lại gặp nhau trên một mảnh đất chung – nơi gọi là “địa 

phương”, nơi nảy sinh những khó khăn thường nhật mà người dân phải đối mặt và chính nơi đó cũng 

tìm thấy được giải pháp cho những vấn đề của họ.  
 

Do vậy, phân quyền và tản quyền cùng tồn tại song hành với nhau. Kết quả của chính sách phân 

quyền phụ thuộc một phần vào mức độ áp dụng chính sách tản quyền và không hề nói quá mức rằng : 

để có phân quyền tốt thì cần phải thực hiện tốt tản quyền13 
 

Sự khác nhau giữa hai khái niệm này nằm ở mức độ đại diện và quan hệ thứ bậc ; nếu như ủy 

quyền được thực hiện thông qua cách thức bổ nhiệm nhân sự đại diện cho chính quyền trung ương ở 

cấp địa phương và họ có mối quan hệ lệ thuộc cấp bậc với những cơ quan đã bổ nhiệm họ, trong khi đó 

phân quyền loại bỏ tất cả các mối quan hệ phụ thuộc cấp bậc giữa trung ương và địa phương.  
 

Thật vậy, phân quyền hành chính dựa vào việc chính quyền trung ương nói riêng hay các cơ 

quan công quyền nói chung, nhận thức được những lợi ích nhất định của địa phương trong giới hạn địa 

lý hành chính của mình, và do đó cần phải phân quyền quản lý cho nhữngcộng đồng lãnh thổ, hay còn 

gọi là địa phương, ví dụ như ở Maroc, đó là khu vực, vùng, tỉnh, thành phố, thôn xã. Mục đích phân 

quyền là thiết lập sự tự chủ trong quản lý hành chính của chính quyền địa phương đó, một nền hành 

chính địa phương được thực hiện bởi chính các cơ quan của địa phương. Địa phương sẽ tự bầu ra các 

thành viên của các cơ quan mình14. 

Có một mối liên hệ khăng khít giữa phân quyền hành chính và chế độ dân chủ. Một số nhà 

nghiên cứu còn nhấn mạnh rằng sự phát triển của chế độ dân chủ đi đôi với sự phát triển và đóng góp 

của quá trình phân quyền. Trên phương diện lịch sử, người ta cho rằng một số quốc gia, trong đó có 

                                                           
11 Xem : .www.cities-localgovernments.org, pp : 9 et 18 
12 Xem : chi tiết hơn tại : A. De Laubadère et autres, Chuyên khảo về Luật Hành chính, , T.I 12ème édition, Paris, 

L.G.D.J, 1992, p : 104 
13Xem chi tiết, H. Ouazzani Chahdi, « Tản quyền và phân quyền : cho sự đại diện nào ? » trong « Phân quyền 

và thực tiễn phát triển địa phương », kỷ yếu hội thảo, số 1 ấn phẩm của Khoa Luật Casablanca, imprimerie  

Najah El Jadida, 1996,p :47   
14 Nói cách khác, phân quyền cho phép các địa phương tự quản lý các công việc của chính mình, thông qua các 

cơ quan dân cử. Sự thừa nhận những công việc địa phương – độc lập với các công việc quốc gia – theo một số 

học giả  - là « dữ liệu đầu tiên cần có của phân quyền ». (Cf. J. Rivero, Droit administratif, Paris, Dalloz, 1977, 

p.308 – V. aussi, A. De Laubadère et autres, op.cit, p : 105 



Pháp, những giai đoạn được cho là dân chủ tương ứng với tiến trình phát triển của luật pháp về phân 

quyền. Trong những giai đoạn không có dân chủ hoặc ít dân chủ, quá trình phân quyền bị thoái trào. 

Cần phải nhấn mạnh rằng hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Pháp, mà nó còn được chứng thực ở Đức 

và Ý.  
 

So với dân chủ, phân quyền còn gắn liền với tư tưởng tự chủ. Đó là xu hướng hiện nay được 

nêu rõ trong báo cáo thế giới về phân quyền. Nhưng cần phải nói rằng đây không phải là tự chủ tuyệt 

đối bởi vì các cấp địa phương chỉ là một bộ phận trong một tổng thể rộng lớn, đó là quốc gia, và tất cả 

mọi sự lạm quyền trong quá trình phân quyền có thể làm gia tăng những quyền lợi cá biệt, điều này sẽ 

gây trở ngại lớn đối với sự thống nhất của đất nước. Trong học thuyết phân quyền cổ điển, hoạt động 

kiểm tra giám sát này được gọi là "giám hộ". Đây là một trong những yếu tố cấu thành của học thuyết 

phân quyền và tất nhiên đây sẽ không có phân quyền nếu thiếu hoạt động giám sát kiểm tra. 
 

II. Yếu tố cấu thành phân quyền  
 

Các yếu tố này được hình thành từ những điều kiện thực hiện phân quyền và hoạt động kiểm 

tra giám sát của chính quyền trung ương đối với địa phương.  
 

A- Điều kiện phân quyền 
 

Quá trình phân quyền chỉ được thực hiện nếu những điều kiện sau được hoàn thành.  
 

1- Sự thừa nhận trong pháp luật hoặc hiến pháp những pháp nhân công quyền - không phải là 

chính quyền trung ương. Sự công nhận này có nghĩa là chính quyền trung ương chấp nhận sự 

tồn tại những lợi ích đặc thù của từng địa phương, bên cạnh những lợi ích chung của toànthể 

dân chúng. Việc quản lý những nhu cầu đặc thù này sẽ được giao cho chính những người có 

lien quan (ví dụ như giao thông đô thị, cung cấp mạng hệ thống nước và mạng lưới điện cho 

xã). Sự công nhận những công việc địa phương khác biệt với công việc quốc gia này được coi 

như là tiền đề đầu tiên của quá trình phân quyền.  

2- Trao tư cách pháp nhân cho chính quyền địa phương. Điều kiện này diễn ra một cách logic tiếp 

sau điều kiện thứ nhất. Tư cách pháp nhân cho phép xác định đặc điểm của chính quyền địa 

phương và phân biệt với đơn vị hành chính đơn thuần. Nó cũng cho phép các cơ quan của địa 

phương hoạt động dưới danh nghĩa của chính quyền địa phương.  

3- Quá trình phân quyền còn bao gồm cả sự tự chủ quản lý các công việc địa phương của các cơ 

quan do dân bầu ra. Việc bầu cử của nhân dân thể hiện rõ ràng tư tưởng phân quyền.  

4- Quá trình phân quyền còn thể hiện ở việc chính quyền địa phương có quyền tự chủ về tài chính.  
 

Về mặt lý thuyết, tự chủ tài chính được xem như là hệ quả của tư cách pháp nhân. Khi một pháp 

nhân được pháp luật công nhận, điều đó đồng nghĩa với việc pháp nhân đó có tài sản và ngân sách riêng. 

Tự chủ tài chính trong luật học là một thuật ngữ lúc nào cũng gắn liền với pháp nhân.  
 

Về phương diện thực tiễn, tự chủ tài chính có nghĩa là khả năng tự cung cấp và làm tăng các 

nguồn lực của chính quyền địa phương. Về vấn đề này, người ta nhận thấy rằng những nguồn lực thu 

được tại địa phương, phần lớn thời gian là không thu đủ số lượng, dẫn đến bị lệ thuộc về nguồn vốn và 

trợ cấp chủ yếu của trung ương, và do đó việc sử dụng chịu sự quản lý của nhà nước.  
 

Báo cáo thế giới về phân quyền ghi nhận các loại thuế địa phương không được thu đầy đủ. Nhìn 

chung cơ quan thuế tại địa phương còn nhiều yếu kém trong việc thu thuế nhưng lại có thế mạnh trong 

lĩnh vực chuyển giao và thu thuế chung. Dù sao đi chăng nữa, việc thực hiện quyền hạn về tự chủ tài 

chính và quản lý ngân sách tại các địa phương vẫn diễn ra dưới sự giám sát và kiểm tra của nhà nước.  
 

B- Giám sát hành chính tại địa phương  
 

Hoạt động giám hộ địa phương trong lý thuyết cổ xưa có xu hướng được thay thế bằng hoạt 

động kiểm tra hành chính trong thuyết phân quyền hiện đại. Thuật ngữ này không cùng nghĩa với hình 

thức giám sát hành chính được gọi là “giám sát hành chính chủ quản” - có nghĩa là giám sát theo cấp 

bậc, được thực thi theo hệ dọc trong cơ cấu hành chính bởi cấp trên đói với các nhân viên, cơ quan dưới 

quyền. Quyền hạn chủ quản thể hiện một đặc trưng phổ biến, có nghĩa là nó được thực hiện một cách 

mặc nhiên, ngay cả khi luật pháp không qui định điều đó, trong khi quyền giám hộ vẫn đòi hỏi phải có 



văn bản chính thức và chỉ có thể được thực hiện theo những qui định được ghi trong văn bản đó – như 

câu ngạn ngữ « Không có giám hộ nếu không có luật; không có giám hộ vượt ra ngoài luật»15. 
 

Do đó hoạt động kiểm tra giám sát chính quyền địa phương được thực hiện theo qui định của 

Luật về tổ chức và hoạt động của địa phương. Mục đích chính của hoạt động kiểm tra giám sát này là 

duy trì sự nhất thể quốc gia, giám sát sự tuân thủ pháp luật của chính quyền địa phương trong thực thi 

pháp luật, và bảo vệ nhân dân khỏi sự lạm quyền của chính quyền địa phương.  
 

Nhưng chính việc giám sát các văn bản của chính quyền địa phương mới là hình thức kiểm tra 

quan trọng nhất với vì phương thức này cần phải được thực hiện hàng ngày. Chính quyền địa phương 

– theo các văn bản quy định về quyền hạn của họ, có quyền ra quyết định trong một số lĩnh vực và hiển 

nhiên là vẫn phải tuân theo quy định của pháp luật. Điều này giải thích cho sự tồn tại của một số giải 

pháp cho phép chính quyền trung ương giám sát tính hợp pháp và hợp lý của các quyết định được ban 

hành bởi chính quyền địa phương 
 

Nhìn chung có 3 phương pháp:  
 

-Phê chuẩn nghị quyết (một loại quyết định do hội đồng địa phương thông qua. 

-Huỷ bỏ nghị quyết 

-Thay thế chính thức bởi cơ quan giám sát đối với cơ quan được giám sát (ví dụ: chủ tịch thành 

phố có thể thay thế chủ tịch xã).  
 

*Việc phê chuẩn có thể diễn ra trước hoặc sau, công khai hoặc kín đáo  

*Việc phê chuẩn công khai là một hình thức giám sát rất nghiêm ngặt đói với các quyết định, 

bởi vì chừng nào cơ quan giám sát không phê chuẩn quyết định của cơ quan chịu giám sát trong một 

thời hạn nhất định, quyết định đó sẽ không được thực thi. Chính ở mức độ này, chúng ta nhận thấy có 

sự tiến triển theo chiều hướng sự tự chủ của chính quyền địa phương được tăng cường.  
 

III. Xu hướng phân quyền hiện nay 
 

Một vài quốc gia trong đó có Pháp đã xoá bỏ hoàn toàn hình thức kiểm tra “giám hộ” trước đó; 

một số quốc gia khác, ví dụ như Maroc, đang tiến hành xoá bỏ dần dần (như ta sẽ thấy trong ví dụ cho 

cấp vùng) trên cả bình diện các lĩnh vực cần có sự phê chuẩn và trên cả bình diện thời hạn phê chuẩn. 

Một cải cách đáng được ghi nhận: trong lĩnh vực giám sát hoạt động chính quyền địa phương liên quan 

đến tính hợp pháp của các quyết định của chính quyền địa phương. Trong một số nền lập pháp, ví dụ 

như của Maroc và Pháp, hoạt động giám sát tính hợp pháp của các quyết định của các thiết chế phân 

quyền đã được giao phó cho thẩm phán toà án hành chính.  
 

Ở Maroc, ngay cả quyết định giải tán hội đồng chính quyền địa phương cũng thuộc thẩm quyền 

của toà án hành chính. Hoạt động giám sát tư pháp tuy vậy luôn tôn trọng sự tự chủ của chính quyền 

địa phương. Trong những xu thế phân quyền hiện nay, chúng ta có thể thấy việc bầu cử trực tiếp các cơ 

quan chính quyền địa phương và sự phát triển các hình thức tham gia trực tiếp của nhân dân. 
 

Thêm vào đó có sự thay đổi cơ bản là việc mở rộng thẩm quyền của chính quyền địa phương. 

Báo cáo thế giới về phân quyền chỉ rõ "Phân quyền không chỉ có mục đích là quản lý các công việc 

địa phương, dẫu rằng không nên xem nhẹ điều này, mà phân quyền còn thúc đẩy chính quyền địa 

phương tích cực đóng góp cho những công việc lớn của quốc gia, vào các lợi ích chung liên quan 

đến toàn xã hội mà không chỉ gói gọn trong địa phương, và từ đó chính quyền địa phương có thể 

góp phần, từ theo mức của mình, để thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững. Chỉ có nhờ chính 

quyền địa phương mà việc thực thi tại chỗ các hoạt động của cộng đồng quốc tế mới đạt được những 

mục tiêu phát triển thiên niên kỷ như   giảm đói nghèo, cải thiện quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản 

như nước sạch, vệ sinh, giáo dục và y tế".16 

 

 

                                                           
15 Xem chi tiết hơn nội dung này : H. Ouazzani Chahdi, Luật hành chính, Casablanca, imprimerie Najah El-

Jadida, Edition 2003, pp. 110 et s. 
16 Xem : Báo cáo thế giới về phân quyền – đã dẫn, tr: 309  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION II:  

 Regionalization and Decentralization : Morocco and Vietnam General experiences 

 

 
 

1. Decentralization according to the constitution of Vietnam and the law 

on the organization of local communities. 

Prof.  Pham Hong Thai: former Dean of the School of Law –VNU 

 2.  The Moroccan Model of Advanced regionalization: Genesis, 

Conception and Implementation. 

Prof. Hassan Chahdi Ouazzani: Professor and member of the 

United Nations International Law Commission 

 

3. Division of competences between central and local power in Vietnam; 

the practical problems, the current reforms and the prospects. 

A.Prof. Nguyen Hoang Anh: Head of Department of Theory and 

History of State and law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 
 

 The idea of decentralization had been formed very early in the history of the political-

legal thought of mankind. That is the mode of organizing the exercise of state power which 

aimed to against tyranny, the arbitrariness of State power. At the same time, decentralization 

is a variety legal reality of state management in many countries around the world. 
 

The ideas of decentralization at certain levels has been reflected in the Vietnamese 

Constitutions of 1946, 1959, 1980, 1992 and the Constitution of 2013, through the 

constitutional provisions of political positions, the responsibility and powers of the supreme 

governing bodies. In fact, Decentralization has been carried out in many areas of state 

management. 
 

The term “decentralization”, “deconcentration” as well as content and principles of 

decentralization, deconcentration between central and local government, between the higher 

and lower state agencies, are officially used in the 2015 Law Organizing Local Government. 
 

In order to implement decentralization in practice, it is necessary to have firstly 

studies clarifying the decentralization under the 2013 Constitution and the Law on 

Organization of Local Government in 2015. This paper focuses on analyzing, comment on 

legal and theoretical issues in order to clarify the view of decentralization; decentralization in 

the 2013 Constitution and the Law on Local Government Organization. 
 

Keywords: Decentralization, Deconcentration, Authorization 
 

1. Decentralization, Deconcentration between central and local state under the 

2013 Constitution 
 

The document of the 11th National Congress of the Communist Party of Vietnam 

defined that “State power is united based on the assignment, coordination and control 

among state agencies in exercising the legislative, executive, and judicial powers”. This 

view has affirmed in the Article 2 of the 2013 Constitution. This constitutional principle has 

been specified in series of Articles relating to political positions, mandates, powers of the 

highest state organizations of state power and local administration at all levels. 
 

The 2013 Constitution does not use the term “decentralization”, but the idea of 

decentralization among the highest organizations of state power is reflected in the regulations 

on political status of these agencies such as: “The National Assembly is the body that 

exercises the constitutional and legislative power”; the Government is the body that “... 

executive power”; and the People's Court “exercises judicial power”. People's Procuracy “... 

exercise the power to prosecute and supervise judicial activities”. These regulations create 

a horizontal “decentralization” mechanism that is implemented through regulations on the 

tasks and powers of the National Assembly, the Government, the People's Courts, the People's 

Procuracy and other independent constitutional institutions (the President, the National 

Election Council, the State Audit Office) that aims to create a mechanism of supervision 

between state agencies in the exercise of legislative, executive and judicial powers. 

Simultaneously, the Constitution has established the foundations for the decentralization 

mechanism between the central and local levels through the regulation: “Local 

administrations shall organize and ensure implementation of the Constitution and law in 

their localities; decide on local issues prescribed by a law; and submit to the examination 

and supervision by state agencies at higher levels” (Article 112 of the Constitution). By this 

regulation, the local administration is responsible for organizing the implementation of the 
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Constitution and the law as well as ensuring the implementation of the Constitution and the 

law in the locality through creating political, economic, cultural, and social, organizational 

and legal conditions that appropriate with the capacity of the locality, in lawful and reasonable 

manners in accordance with the characteristics of the locality. In addition, the local 

administration has the power to self-decide about local issues that are regulated by the law 

and take responsibility for their decisions before the people and state agencies at higher levels. 
 

Because of local issues have a significant impact on local people so that need to be 

solved under the jurisdiction and responsibility of the local government which is defined by 

law. When local authorities decide on local issues, they have to “submit to the examination 

and supervision by state agencies at higher levels”. The supervision by the higher level state 

agencies aims to ensure the uniformity in the State management, legal protection and 

discipline in the management. In another word, that helps to ensure the law implementation 

is strictness and unified. In this situation, higher agencies just supervise but not executing, or 

interfering in decisions of the local authority. This mechanism is necessary to create 

dynamism, creativity, self-determination, the responsibility of the local government. This 

view of the Constitution expresses the viewpoints of building the rule of law, managing the 

society by the Constitution and law. The provisions of the Constitution are the premise for 

the formation of decentralization, deconcentration in our country. That will contribute to 

gradually create the mechanism of autonomy, self-management, and self-responsibility of the 

local government. 
 

Besides that, the Constitution also stipulates the principle of defining the tasks and 

powers of local administrations “shall be determined on the basis of determining the powers 

between state agencies at the central and local levels and for each level of local 

administration” (Paragraph 2 of Article 112). It can be inferred from this provision that what 

matters belong to the tasks and powers of central state agencies will not fall within the tasks 

and powers of the local government; the tasks of each administration level will not fall in the 

mandate of other local authorities’ levels. These provisions of the Constitution clearly show 

the view of vertical decentralization between central and local governments and between local 

authorities at all levels. Decentralization is defined in acts that ensure the stability of state 

operations, the operation of the all local government levels, the dynamism, creativity, and 

responsibility of local governments. It also shows the relationship between the national 

community, the whole nation and every person living in a territorial community. 
 

      In addition to the decentralization mechanism, the Constitution establishes a 

constitutional basis for the application of the administrative authorization mechanism: “Local 

administrations may, as necessary, be assigned certain tasks of state agencies at higher 

levels, along with the necessary means to ensure the performance of those tasks” (paragraph 

3 of Article 112 of the Constitution). In fact, State management has problems arising in the 

locality but significance for whole nation These problems will not fall under the jurisdiction 

of local administrations but falls under the tasks and powers of the higher State agencies. In 

specific situation that need to ensure the settlement of the problem is carried out quickly, 

timely and suitable to the local conditions, the higher State agency may assign it to the local 

administration. This authority may be under state agencies at the central level, or higher 

agencies of the assigned agency. In addition to assigning local authorities to perform their 

duties, the higher state agency has the responsibility to ensure conditions that the local 

government is qualified to do so. These conditions may be financial resources, human 

resources, machinery, technology, or experts, etc. These are prerequisites for the assigned 

agency to perform the task assigned by the superior state agency. 
 

 

In summary, the provisions of the 2013 Constitution on the political status of the 

supreme authorities of state power and the mode of assigning tasks and powers between 

central and local state agencies, between local authorities at all levels is a illustration of the 

acceptance of the core principles of the horizontal and vertical decentralization theory 

between the central and local state agencies for the purpose of assigning functions the state 

authorities in a clear, scientific way, to enhance the autonomy, creativity and responsibility 
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of state agencies in the performance of their duties and powers that have established by law . 

In essence, this is the division of labor in a scientific way which aims to limit the overlap of 

tasks and powers among state agencies. At the same time, it is also the basis for establishing 

the relationship between the central and local state agencies as well as between the local 

authorities at all levels in order to eliminate the shortcomings of the centralized and subsidized 

mechanism that have been formed, existed for a long time in state management in Vietnam. 

Besides, that aim to meet the requirements of market economy, integration, building the 

socialist rule of law state of the people, by the people for the people. 

 
 

2. Decentralization and deconcentration between the central and local state 

under the Law Organizing the Local Government, 2015 
 

Based on the spirit, ideology, and content of the Constitution on decentralization 

between the central and local levels, the Law on Organizing the Local Government (LOLG) 

had been issued in 2015. This law has officially used the term of decentralization for the first 

time as well as the distinction between decentralization and deconcentration - a phenomenon 

closely related to decentralization. Decentralization and deconcentration are the means to 

“delegate authority between central government agencies and the local administration as 

well as at each level of local government”. The Article 12 of the LOLG states: “The 

decentralization of each level of local government must be regulated by acts”. So that, the 

acts is the legal form, means, and tools for decentralization. Decentralization demonstrates 

the relationship between national power and local government which is representing for a 

specific local territorial community, or the relationship between the national territorial 

community and the territorial community in administrative units under the nation, or between 

the entire Vietnamese and the people in each administrative unit. That relationship is 

established by an act which issued by the highest state power organ - The National Assembly 

which represents the will of the people nationwide to express the power of Vietnamese and 

the sovereignty of Vietnamese in correlated with the power of local territorial communities. 

Decentralization is the basis for establishing local self-government and enhancing the 

responsibility of local authorities with local people for decentralized issues. 
 

Under democracy and the rule of law, the local government has the right to be 

decentralized independently from the central government. Therefore, with respect to the tasks 

and powers decentralized, the local government is autonomous and self-governing, self-

responsibility in implementation. At the same time, higher state agencies, within the scale of 

their tasks and powers, have to supervise the constitutionality and lawfulness in performing 

the tasks assigned to local government. The aim to examine and supervise the constitutionality 

and legality in order to ensure the legitimacy of the operation of the local administration as 

well as to ensure the legal and administrative discipline - an illustration and demand of the 

rule of law state. This also means that higher authorities do not check the appropriateness of 

resolving issues that have decentralized to local authorities. That help to limit the higher state 

agencies in a frame that they cover up or do decentralized tasks. 
 

Besides regulating the decentralization mechanism, the LOLG has also stipulated 

deconcentration. According to Article 13 of LOLG, central state agencies have the right to 

decentralize to local authorities, or higher State management agencies can empower 

subordinate agencies to continuously and regularly perform one or several tasks and powers 

based on work requirements, capability and conditions and situation of the local. 

Deconcentration must be defined in the legislative documents of the agency has the power of 

deconcentration, and the legislative document must clearly define the duties and powers of 

deconcentration to local authorities or subordinate state agencies. The responsibilities of all 

related state agencies. Thus, the nature of deconcentration is that the superior state agency 

“transfers” its tasks and powers to the local government or subordinate state agencies and the 

deconcentration is regulated in legislative documents promulgated by the state agency which 

performed the empowerment. Base on that, we can infer that state agencies which do not have 
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the right to promulgate legislative documents would do not have the right to deconcentration 

in state management. 
 

In situation that state agencies deconcentration to local administrations or subordinate 

agencies, they must ensure the resources and other necessary conditions for the performance 

of these tasks and powers as well as responsibility to guide and inspect the performance of 

tasks and powers, take responsibility for the results of the performance of tasks and powers 

which they have empowered. On the other hand, the empowered bodies shall take 

responsibility before the agencies which had transferred tasks or powers. Based on the 

specific situation in localities, local state agencies may further empower tasks to the 

subordinate state agencies in performing the tasks which already granted by the superior State 

agencies but must be approved by the granted superior state agency. 
 

In addition to regulating decentralization, deconcentration, the LOLG also sets up the 

authorization mechanism. Due to the characteristics of the state administrative agencies 

system, the LOLG only regulates the authorization of state administrative agencies. The 

Article 14 provides: 
 

 1. In case of necessity, the superior State administrative agencies may authorize in 

writing the lower-level People's Committees or other agencies/ organizations to perform one 

or several of their tasks and powers in defined duration with the specific conditions. 
 

2. The superior State administrative agency, when authorizing the lower-level 

People's Committee or other agencies/ organizations, must assure the resources and other 

necessary conditions for the performance of authorization contents; guide and inspect the 

performance of authorization contents and take responsibility for the results of that 

performance. 
 

3. Authorized agencies/ organizations must strictly comply with the authorized 

contents and take responsibility to the superior State administrative bodies for the 

performance of authorized tasks and powers. Authorized agencies and organizations are not 

allowed to continue to assign other agencies or organizations to perform the tasks and powers 

that already authorized by their superior State administrative bodies”. 
 

Thus, the LOLG only regulates the authorization in the system of state administrative 

agencies, between higher and lower administrative agencies; between state administrative 

agencies and other agencies/ organizations which can only be understood as a part of the 

structural units of state administration; or these agencies and organizations are under the 

mandator. The form of authorization is the document, and the authorization period is always 

specified in the authorization document. 
 

Based on the above background, we can realize differences between decentralization, 

deconcentration, and authorization in the following basic points: 
 

- The subject of decentralization can only be the highest organ of state power - the 

National Assembly. Decentralization shows the relationship of national, ethnic, all-people 

with local territorial communities, decentralization is expressed in form of legal - law. 
 

The decentralized government has full authority and responsibility for the exercise 

of the decentralized mandates and powers. Decentralization makes the separation of power 

between the local government and the central government on decentralized contents. And the 

level of decentralization reflects the development of social democracy, social development, 

ensuring the decentralized government is independent public legal entities. 
 

The superior state agencies can only inspect and supervise the constitutionality and 

legality in the performance of the tasks and powers which are decentralized to the local 

government. 
 

On the other hand, the actors of deconcentration are central and local government 

agencies, the deconcentrated subjects are local governments and subordinate state agencies. 

Deconcentration is done by the issuance of legal documents by the deconcentration agency. 
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The deconcentration agencies have to guide and inspect the performance of their 

deconcentrated tasks and powers and the deconcentrated bodies shall be responsible to the 

deconcentration agency for the performance of deconcentrated tasks and powers. There is an 

affiliate relationship in the organization or functionally dependent between deconcentrated 

bodies and deconcentration bodies. 
 

Deconcentration can be based on the actual performance of the tasks and powers of 

the deconcentrated body that can decide to remain the deconcentration or “withdrawal the 

deconcentration”. Deconcentration is not as stable as long as decentralization but depends on 

the ability of the deconcentrated agency. 
 

Meanwhile, mandator in authorization is a higher administrative organ, the 

authorized bodies may be a lower level People's Committee, or another agency/ organization. 

In administrative relations, the higher state administrative organs can only authorize agencies 

which under it organizational or functional structure. So that other state agencies and 

organizations may be interpreted as professional bodies belonging to the People's 

Committees, or agencies established under the regime of deconcentration or organizations are 

public service units which are under the control of the state administrative agency. 

Authorization is just the assignment of a specific task or authority by a higher state 

administrative agency to the People's Committee, other state agencies/ organizations. So the 

authorization is not regular, usually authorized by the specific case. 
 

Besides the provisions on decentralization, deconcentration, and authorization, the 

LOLG also regulates that the delegation of powers needs to be implemented on the basis of 

the following principles, objectives, and requirements: 
 

 

a) Ensuring the unification of state management on institutions, policies, strategies, 

and plannings for fields and sectors; ensuring the uniformity and smoothness of the national 

administration; 
 

b) Enhancing the autonomy and self-responsibility of local administrations at every 

administrative unit in performing the state management tasks in their localities according to 

the provisions of law; 
 

c) Closely combining management by sectors with management by territory; clearly 

defining the tasks of state management between local administrations at all levels for socio-

economic activities in their territories; 
 

d) The determination of powers must be appropriate to the conditions in rural, urban, 

or island area as well as characteristics of fields and sectors; 
 

e) Problems related to the two or more commune administrative units are under the 

jurisdiction of the district-level administrations; Problems related to the two or more district 

level administrative units shall fall under the jurisdiction of local administrations at the 

provincial level; Problems related to the two or more provincial-level administrative units 

shall fall under the jurisdiction of central state agencies, except for cases regulated by laws, 

resolutions of the National Assembly, ordinances  or resolutions of the Standing Committee 

of the National Assembly, decrees of the Government, etc. (Article 11). 
 

These requirements are also requirements for decentralization and deconcentration 

between central and local governments, between local government at all levels, and between 

higher and lower level organs. 
 

3. Implementation of Decentralization and deconcentration 
 

Decentralization and deconcentration is a natural developmental rule of State and 

social life. It is an objective requirement to promote dynamism, creativity, autonomy and self-

responsibility of local government at all level in order to meet local people's demands and 

interests, promote socio-economic development and meet the requirements of state and social 

management in the context of market economy, integration, building the rule of law, 
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promoting the mastery of the people, reflecting the relationship between the state and local 

communities. 
 

So that, ensuring decentralization, deconcentration needs following elements: 
 

Firstly, the current situation in Vietnam shows that it is necessary to consider the 

decentralization and deconcentration as important political tasks in the process of 

administrative reform, building the rule of law and democratizing all aspects of state and 

social life. Therefore, it is necessary to have the political will of state agencies at all levels 

and sectors toward the future of building self-management and self-responsibility local 

administrations, restricting the dependence of local government as well as the central 

government agencies “cover up” for local governments. 
 

Secondly, in order to implement the views on decentralization and deconcentration 

in the Constitution and the provisions of the LOLG, it is necessary to firstly review all laws 

and regulations which regulate the tasks and powers of state agencies at the central and local 

levels. That help to consider and evaluate the rationality or unreasonability of these 

regulations on decentralization, deconcentration to local government. At the same time, there 

must be a practical review on decentralization and deconcentration in each state management 

sector. In order to decentralize and deconcentrate scientifically as well as to ensure the unity 

of decentralization and deconcentration, we should promulgate the Law on decentralization 

and deconcentration. This law will regulate the principles of decentralization, 

deconcentration; issues are not decentralized (require centralized management); issues need 

to be decentralized, and deconcentrated to local authorities. 
 

Thirdly, on the basis of assessing the practical situation, resources, and capabilities 

of localities that help to decentralize and deconcentrate reasonably. Decentralization, 

decentration should avoid both trends. One is afraid to decentralize or deconcentrate due to 

assuming that the local government is incapable of carrying out the task. On the other hand, 

it needs to avoid the trend of decentralization and deconcentration widespread without 

mention to the capacity and conditions of local resources for the performance of tasks and 

powers, which are decentralized or deconcentrated. 
 

Fourthly, Decentralization and deconcentration must have a division between local 

government in urban and rural areas. It means that there are several issues may decentralize 

or deconcentrate to the urban government but not to the government in rural areas, there are 

issues that need to be decentralized or deconcentrated to rural authorities in deltas, but not to 

local governments in mountainous or islands areas. In summary, the decentralization and 

deconcentration should be appropriate to each type of local government to improve the 

efficiency of state management in order to avoid the situation: do not decentralize or 

deconcentrate the issues that local authorities want, but decentralize or deconcentrate issues 

that they do not want. 
 

Fifthly, Authorization should be the premise for deconcentration and deconcentration 

is the premise leading to decentralization. This is a preparation and experiences in the practice 

of state management from low to high in order to improve the effectiveness of state 

management, create socio-economic development, change the state, life of society and 

citizens. 
 

Sixthly, Decentralization and deconcentration need to mention to the ability of the 

central government to carry out the examination, inspection and supervision of the local 

authorities, between empower subjects and decentralized or deconcentrated subjects, to 

ensure consistency in the organization of state management system, in state management 

activities as well as ensure the supervision and feedback from society. 
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Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015  

về phân quyền, phân cấp 

                                                                                                                          Phạm Hồng Thái 
Đặt vấn đề 
 

Tư tưởng phân quyền hình thành rất sớm trong lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý của nhân 

loại, là phương thức tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, nhằm chống lại sự chuyên quyền, độc đoán, 

hạn chế quyền lực nhà nước, đồng thời là hiện thực pháp lý và thực tiễn trong quản lý nhà nước ở nhiều 

quốc gia trên thế giới  với những mức độ khác nhau.  
 

Tư tưởng phân quyền với những mức độ nhất định đã được thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam 

năm 1946, 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013, thông qua các quy định của Hiến pháp về vị trí 

chính trị - hiến pháp và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước tối cao của quyền lực nhà nước. 

Thực tiễn phân quyền, phân cấp đã được tiến hành trong nhiều lĩnh vực của quản lý nhà nước ở những 

mức độ khác nhau. 
 

Thuật ngữ phân quyền, phân cấp và nội dung, nguyên tắc phân quyền, phân quyền giữa trung 

ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới lần đầu tiên được sử dụng chính thức trong Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ở nước ta năm 2015.  
 

Để thực hiện phân quyền, phân cấp trong thực tiễn trước hết cần phải có những nghiên cứu làm 

rõ tư tưởng phân quyền, phân cấp trong Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015. Bài viết tập trung phân tích, luận giải những vấn đề lý luận, pháp lý nhằm góp phần  làm rõ quan 

điểm phân quyền, phân cấp trong Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Từ khóa: Phân cấp, phân quyền, ủy quyền 
 

1. Hiến pháp 2013 về  phân quyền, phân cấp giữa trung ương và địa phương 
 

     Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt nam “quyền lực nhà nước là thống 

nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập 

pháp, hành pháp, tư pháp”17. Hiến pháp hóa quan điểm này, Hiến pháp Việt Nam năm 2013  khẳng định 

cách thức tổ chức quyền lực và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta: “quyền lực nhà nước là thống 

nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập 

pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2). Quan điểm hiến pháp này đã được cụ thể hóa trong hàng loại điều 

của Hiến pháp quy định về vị trí chính trị - hiến pháp, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cao 

nhất của quyền lực nhà nước, của chính quyền địa phương, chính quyền địa phương từng cấp. 
 

      Hiến pháp năm 2013 tuy không sử dụng thuật ngữ phân quyền nhưng tư tưởng phân quyền giữa các 

cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước được thể hiện trong những quy định về địa vị chính trị - hiến 

pháp của các cơ quan nhà nước khi quy định: “Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp”, 

Chính phủ là cơ quan “... thực hiện quyền hành pháp”, Tòa an nhân dân “...thực hiện quyền tư pháp”, 

Viện kiểm sát nhân dân “... thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”. Những quy định 

này tạo nên cơ chế “phân quyền” theo chiều ngang được thực hiện thông qua các quy định về nhiệm 

vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các thiết chế hiến 

định độc lập (Chủ tịch nước, Hội đồng bầu cử quôc gia, Kiểm toán nhà nước) nhằm tạo nên cơ chế kiểm 

soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đồng thời 

Hiến pháp đặt nền tảng cho cơ chế phân quyền, phân cấp giữa trung ương và địa phương , thông qua 

quy định: “Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa 

phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước cấp 

trên” (Điều 112 Hiến pháp).  
 

        Với quy định này chính quyền địa phương có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện Hiến pháp và pháp 

luật và đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương bằng việc tạo ra các điều kiện, tiền 

đề về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, tổ chức – pháp lý, bằng khả năng của địa phương, theo phương 
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thức, cách thức hợp pháp, hợp lý phù hợp với điều kiện, đặc điểm ở địa phương, đồng thời có quyền tự 

quyết định các vấn đề của địa phương do luật định và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước 

nhân dân, cơ quan nhà nước cấp trên. 
 

          Những vấn đề được quy định bởi luật là những vấn đề có tính ổn định, lâu dài, những vấn đề của 

địa phương là những vấn đề có ý nghĩa địa phương, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của chính 

quyền địa phương do luật định, khi chính quyền địa phương quyết định các vấn đề của địa phương “chịu 

sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên”. Việc cơ quan nhà nước cấp trên kiểm tra, giám sát 

đối với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước, bảo đảm pháp chế, 

kỷ luật trong quản lý, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiệm minh, thống nhất. Kiểm 

tra, giám sát chứ không chỉ đạo, điều hành, hay can thiệp vào việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của quyền địa phương, điều này nhằm tạo nên sự năng động, sáng tạo, tự quyết, tư chiu trách nhiệm của 

chính quyền địa phương đối với nhân dân địa phương. Quan điểm này của Hiến pháp thể hiện quan điểm 

xây dựng nhà nước pháp quyền, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Những quy định của Hiến 

pháp là tiền đề hiến pháp cho sự hình thành chế độ phân quyền và phân cấp ở nước ta, đồng thời dần tạo 

nên cơ chế tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. 
 

 Đồng thời Hiến pháp còn quy định nguyên tắc xác định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền 

địa phương  phải dựa “ ... trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và 

địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương” (Khoản 2 Điều 112). Từ quy định này có thể suy ra 

rằng: những vấn đề gì đã thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước ở trung ương sẽ không thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, những gì thuộc nhiệm vụ,  quyền hạn của chính quyền 

cấp này sẽ không thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp khác. Quy định của Hiến pháp thể hiện 

rất rõ quan điểm phân quyền theo chiều dọc giữa trung ương và địa phương, giữa chính quyền địa phương 

các cấp. Việc phân quyền được xác định trong các đạo luật nhằm bảo đảm tính ổn định của hoạt động nhà 

nước, hoạt động của các cấp chính quyền, bảo đảm cho tính năng động, sáng tạo và trách nhiệm của chính 

quyền địa phương. Đồng thời qua đó thể hiện mối quan hệ giữa cộng đồng quốc gia, toàn dân tộc với nhân 

dân của một cộng đồng lãnh thổ. 
 

       Bên cạnh cơ chế phân quyền Hiến pháp đặt cơ sở nền tảng hiến định cho việc áp dụng cơ chế ủy 

quyền trong hành chính: “Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một 

số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó” (Khoản 3 

Điều 112 Hiến pháp 2013). Thực tiễn quản lý nhà nước, có những vấn đề phát sinh ở địa phương, có ý 

nghĩa quốc gia, nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương mà thuộc nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước cấp trên, để bảo đảm việc giải quyết các công việc được thực hiện 

nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương thì cơ quan nhà nước cấp trên có thể giao 

cho chính quyền địa phương thực hiện. Chủ thể giao quyền có thể là cơ quan nhà nước ở trung ương, hay 

cơ quan thuộc chính quyền cấp trên của cơ quan được giao nhiệm vụ. Bên cạnh việc giao cho chính quyền 

địa phương thực hiện nhiệm vụ của mình, cơ quan nhà nước cấp trên có trách nhiệm  phải bảo đảm đấy 

đủ điều kiện để chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ đó. Các điều kiện có thể là nguồn lực tài 

chính, nguồn lực con người, các phương tiện máy móc, kỹ thuật, hay hỗ trợ các chuyên gia v.v. Đây là 

những điều kiện tiên quyết để cơ quan được giao quyền thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp 

trên – cơ quan giao quyền. 
 

        Tóm lại, những quy định của Hiến pháp 2013 về địa vị chính trị - hiến định của các cơ quan tối 

cao của quyền lực nhà nước và phương thức phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước 

ở trung ương và chính quyền địa phương, giữa chính quyền địa phương các cấp là biểu hiện của sự tiếp 

nhận những nguyên lý căn bản của lý thuyết phân quyền theo chiều ngang, chiều dọc giữa trung ương và 

chính quyền địa phương nhằm phân công chức năng, phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước 

một cách khoa học, rành mạch, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được xác lập bằng luật. Thực chất đây là sự phân 

công lao động một cách khoa học nhằm hạn chế sự trùng lắp về nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan 

nhà nước.  Đồng thời cũng là cơ sở để hình thành, xác lập mối quan hệ trách nhiệm giữa trung ương và 

địa phương, giữa chính quyền địa phương các cấp, nhằm loại trừ những tồn tại của cơ chế tập trung quan, 

liêu bao cấp vốn đã hình thành, tồn tại rất lâu trong quản lý nhà nước ở nước ta, đáp ứng yêu cầu của kinh 

tếthị trường, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì 

nhân dân. 



2. Phân quyền và phân cấp giữa trung ương và địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 
 

        Trên cơ sở tinh thần, tư tưởng, nội dung của Hiến pháp về phân quyền, phân cấp giữa trung ương 

và địa phương, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 lần đầu tiên đã chính thức sử dụng 

thuật ngữ phân quyền, phân cấp và phân biệt giữa phân quyền và phân cấp – một hiện tượng gần gũi 

với phân quyền, nhưng khác nhau về bản chất, coi phân quyền và phân cấp là hình thức để “phân định 

thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa 

phương”. Điều12 của Luật quy định: “Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được 

quy định trong các luật”. Như vậy, luật là hình thức pháp lý, phương tiện, công cụ để phân quyền. Phân 

quyền thể hiện mối quan hệ giữa quyền lực chung quốc gia với chính quyền địa phương – đại diện cho 

một với cộng đồng lãnh thổ địa phương,  hay mối quan hệ giữa cộng đồng lãnh thổ quốc gia với cộng 

đồng lãnh thổ ở các đơn vị hành chính thuộc quốc gia, giữa toàn thể nhân dân và nhân dân ở các đơn vị 

hành chính. Quan hệ đó được xác lập bằng luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất – Quốc hội đại 

diện cho ý chí, nguyên vọng của nhân dân cả nước ban hành là sự thể hiện quyền lực nhân dân, chủ 

quyền nhân dân trong mối tương quan với quyền lực của các cộng đồng lãnh thổ địa phương. Phân 

quyền là cơ sở hình thành chế độ tự quản địa phương, đồng thời nhằm nâng cao trách nhiệm của chính 

quyền địa phương với nhân dân địa phương về những vấn đề được phân quyền.  
 

Trong chế độ dân chủ và pháp quyền, chính quyền địa phương có những quyền được phân 

quyền độc lập với chính quyền trung ương vì vậy, đối với các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, 

chính quyền địa phương tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện, còn cơ quan nhà 

nước cấp trên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính hợp 

hiến, hợp pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền  cho các cấp chính quyền 

địa phương. Kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp nhằm bảo đảm tính pháp quyền trong hoạt động 

của chính quyền địa phương, bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý – một biểu hiện, đòi hỏi của 

nhà nước pháp quyền, điều này có nghĩa cơ quan nhà nước cấp trên không kiểm tra tính hợp lý việc giải 

quyết các vấn đề đã phân cấp cho chính quyền địa phương, không chỉ đạo, điều hành chính quyền địa 

phương thực hiện những vấn đề đã phân quyền cũng  là nhằm hạn chế tình trạng bao biện, làm thay của 

các cơ quan nhà nước cấp trên.  
 

Bên cạnh việc quy định chế độ phân quyền, Luật tổ chức chính quyền địa phương còn quy định 

về phân cấp, theo Điều 13 của Luật này, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương có quyền phân 

cấp  cho chính  quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường 

xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình căn cứ vào yêu cầu công tác, 

khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương. Việc phân cấp phải được quy định 

trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước phân cấp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, 

quyền hạn phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ 

quan nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp. Như vậy, bản chất của phân cấp là việc 

cơ quan nhà nước cấp trên “chuyển giao” nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho chính quyền địa phương, 

hay cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách, thường xuyên, liên tục, việc phân cấp được quy 

định trong văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước phân cấp quy định. Từ đây có thể suy ra 

rằng  những cơ quan nào không có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật không có quyền phân 

cấp trong quản lý nhà nước. 
 

Khi cơ quan nhà nước phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan cấp dưới có trách 

nhiệm phải bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình 

phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã phân cấp và chịu trách nhiệm về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp, còn cơ quan nhà nước được phân cấp chịu 

trách nhiệm trước cơ quan nhà nước đã phân cấp về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. 

Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương, cơ quan nhà nước ở địa phương có thể phân cấp tiếp cho chính 

quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được cơ quan 

nhà nước cấp trên phân cấp nhưng phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước đã phân cấp. 
 

Bên cạnh việc quy định về phân quyền, phân cấp Luật tổ chức chính quyền địa phương còn quy 

định về ủy quyền. Do đặc thù của hệ thông các cơ quan hành chính nhà nước, nên Luật chỉ quy định về 

chế độ ủy quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Tại Điều 14 của Luật quy định: 



 1. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng văn 

bản cho Ủy ban nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể.  
 

2. Cơ quan hành chính nhà nước cấp trên khi ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới hoặc cơ 

quan, tổ chức khác phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn mà mình ủy quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và 

chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.  
 

3. Cơ quan, tổ chức được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung và chịu trách nhiệm trước cơ 

quan hành chính nhà nước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. Cơ 

quan, tổ chức nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn đã được cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền”. 
 

Như vậy, Luật tổ chức chính quyền địa phương chỉ điều chỉnh về chế độ ủy quyền trong hệ 

thống cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; 

cơ quan, tổ chức khác ở đây chỉ có thể được hiểu là những cơ quan, tổ chức thuộc bộ phận cơ cấu của 

cơ quan hành chính nhà nước, hay những cơ quan, tổ chức có quan hệ trực thuộc với cơ quan hành 

chính nhà nước ủy quyền; hình thức ủy quyền là văn bản; thời hạn việc ủy quyền luôn được xác định 

trong văn bản ủy quyền. 
 

 Từ những vấn đề trên có thể thấy giữa phân quyền và phân cấp, ủy quyền khác nhau ở những 

điểm căn bản sau đây: 
 

 Chủ thể có quyền phân quyền chỉ có thể là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - Quốc hội. 

Phân quyền thể hiện mối quan hệ giữ quốc gia, dân tộc, toàn dân với cộng đồng lãnh thổ địa phương, 

phân quyền được thể hiện dưới hình thức pháp lý – luật. 
 

 Cấp chính quyền được phân quyền có toàn quyền và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn được phân quyền, phân quyền tạo nên sự độc lập giữa chính chính quyền địa phương và 

chính quyền trung ương ở những nội dung được phân quyền, phản ánh sự phát triển của nền dân chủ xã 

hội, trình độ phát triển của xã hội, bảo đảm cho cấp chính quyền được phân quyền là những pháp nhân 

công quyền độc lập.  
 

          Cơ quan nhà nước cấp trên chỉ có thể kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân của chính quyền địa phương về những vấn đề được phân quyền. 
 

 Chủ thể phân cấp là các cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương,  đối tượng 

được phân cấp là chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước ở cấp dưới; phân cấp được thực hiện 

bằng việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan phân cấp. 
 

 Cơ quan phân cấp có trách nhiệm hướng dẫn,  kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình đã phân cấp, còn cơ quan được phân cấp chịu trách nhiệm trước cơ quan đã phân cấp về việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Giữa cơ quan được phân cấp và cơ quan phân cấp có mối 

quan hệ trực thuộc về tổ chức hoặc trực thuộc về chức năng.   
 

Cơ quan phân cấp có thể dựa vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được 

phân cấp mà có thể tiếp tục phân cấp, hay “thu hổi sự phân cấp”. Việc phân cấp không mang tính ổn 

định, lâu dài như phân quyền, mà tùy thuộc vào thực tiễn khả năng của cơ quan được phân quyền. 
 

Chủ thể ủy quyền là cơ quan hành chính cấp trên, cơ quan được ủy quyền có thể là Ủy ban nhân 

dân cấp dưới, hay cơ quan, tổ chức khác. Trong quan hệ hành chính, cơ quan hành chính nhà nước cấp 

trên chỉ có thể ủy quyền cho những cơ quan tổ chức trực thuộc mình về mặt tổ chức, mà không thể ủy 

quyền cho cơ quan không nằm trong mối quan hệ trực thuộc về tổ chức, hay trực thuộc về chức năng, 

vì vậy  cơ quan, tổ chức nhà nước khác ở đây có thể được hiểu là cơ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân, cơ quan được thành lập theo chế độ tản quyền, hay tổ chức – đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

hay chịu sử quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước. 
 

Ủy quyền chỉ là việc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên giao cho Ủy ban nhân dân, cơ quan, 

tổ chức nhà nước khác thực hiện một nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể nào đó, do đó ủy quyền không mang 

tính thường xuyên, liên tục, ủy quyền thường là ủy quyền theo vụ việc cụ thể. 



           Bên cạnh những quy định về phân quyền, phân cấp, ủy quyền, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương còn quy định việc phân định thẩm quyền được thực hiện trên cơ sở những nguyên tắc, mục 

đích, các yêu cầu sau đây: 
 

a) Bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối 

với các ngành, lĩnh vực; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia; 

b) Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành 

chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

c) Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ, phân định rõ nhiệm vụ 

quản lý nhà nước giữa chính quyền địa phương các cấp đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa 

bàn lãnh thổ; 

d) Việc phân định thẩm quyền phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo 

và đặc thù của các ngành, lĩnh vực; 

đ) Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm 

quyền giải quyết của chính quyền địa phương cấp huyện; những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai 

đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương cấp 

tỉnh; những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan nhà nước ở trung ương, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ có quy định khác... (Điều 11). 
 

 Những yêu cầu này cũng là những yêu cầu đối với việc phân quyền, phân cấp giữa cơ quan 

nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, giữa cơ quan 

cấp trên và cấp dưới. 
 

3.Thực hiện phân quyền, phân cấp 
 

Phân quyền, phân cấp diễn ra như một quy luật phát triển của đời sống nhà nước và xã hội, là 

yêu cầu đòi hỏi khách quan nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của mỗi cấp chính quyền địa phương, phục vụ tốt các nhu cầu, lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập, 

xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh mối quan hệ giữa nhà 

nước và cộng đồng dân cư địa phương. 
 

Để bảo đảm, thực hiện phân quyền, phân cấp cần phải: 
 

Một là: Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam cần coi phân quyền, phân cấp là nhiệm vụ chính 

trị quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền và dân chủ hóa mọi 

mặt đời sống nhà nước và xã hội, do đó cần có quyết tâm chính trị của tất cả các cơ quan nhà nước, các 

cấp, các ngành để hướng tới tương lai xây dựng chính quyền địa phương tự quản, tự chịu trách nhiệm, 

tránh những ỷ nại vào chính quyền trung ương, đồng thời tránh sự “ bao biện làm thay” của các cơ quan 

nhà nước ở trung ương đối với chính quyền địa phương. 
 

Hai là: Để thực hiện được những quan điểm về phân quyền, phân cấp trong Hiến pháp và những 

quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trước hết cần phải rà soát lại toàn bộ các luật, các 

văn bản dưới luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương 

để xem xét, đánh giá về sự hợp lý, hay không hợp lý của những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của 

các cơ quan nhà nước, về phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương được quy định trong các 

luật, văn bản quy phạm pháp luật dưới luật chuyên ngành. Đồng thời phải có sự tổng kết thực tiễn về 

phân quyền, phân cấp trong từng lĩnh vực của quản lý nhà nước. Để phân quyền, phân cấp một cách 

hợp lý, khoa học, bảo đảm sự thống nhất trong phân quyền, phân cấp, tiến tới cần ban hành Luật về 

phân quyền, phân cấp, trong đó cần quy định những nguyên tắc phân quyền, phân cấp; những vấn đề 

nào không được phân quyên,  phân cấp đòi hỏi quản lý tập trung,  những vấn đề nào cần được phân 

quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương. 
 

Ba là: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, nguồn lực, khả năng của địa phương để phân 

quyền, phân cấp một cách hợp lý. Khi tiến hành phân quyền, phân cấp cần tránh cả hai xu hướng, một 

là không giám phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương vì cho rằng chính quyền địa phương 

không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp; tránh xu hướng phân 

cấp, phân quyền tràn lan mà không tính đến khả năng, điều kiện các nguồn lực của các địa phương để 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp. 



Bốn là: Phân quyền, phân cấp phải có sự phân hóa giữa chính quyền địa phương ở đô thị và 

nông thôn, có những vấn đề phân quyền, phân cấp cho chính quyền đô thị, mà không phân quyền, phân 

cấp cho chính quyền ở nông thôn, và ngược lại, có những vấn đề cần phân quyền và phân cấp cho chính 

quyền ở đô thị và nông thôn, có những vấn đề phân quyền, phân cấp cho chính quyền nông thôn đồng 

bằng, mà không phân cấp cho chính quyền địa phương ở miền núi, hải đảo và ngược lại. Nói ngắn gọn 

việc phân quyền, phân cấp cần được tính toán một cách khoa học phù hợp với từng loại chính quyền 

địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, để sao cho tránh tình trạng: chinh quyền địa 

phương muốn được phân quyền, phân cấp, nhưng lại không được phân quyền, phân cấp, nhưng có 

những vấn đề không muốn được phân cấp, phân quyền vì không có khả năng thực hiện, nhưng lại được 

phân quyền, phân cấp. 
 

Năm là: Cần coi ủy quyền là tiến đề là thực nghiệm cho phân cấp quản lý, phân cấp là tiền đề, 

là thực nghiệm để dẫn đến phân quyền. Ở đây có sự chuẩn bị và chiêm nghiệm trong thực tiễn quản lý 

nhà nước từ thấp đến cao nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước, tạo nên sự phát triển kinh tế - 

xã hội, làm thay đổi đời sống nhà nước, xã hội và công dân. 

Sáu là: Khi phân quyền, phân cấp cần tính đến khả năng thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám 

sát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương, giữ chủ thể phân quyền, phân cấp và 

chủ thể được phân quyền, phân cấp để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống quản lý nhà nước, 

trong quản lý nhà nước, pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước. Đồng thời phải bảo đảm sự giám 

sát, phản biện xã hội 
  



 

  

           La régionalisation a pris beaucoup d’ampleur au Maroc ces dernières années depuis 

que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé le projet de « Régionalisation avancée ou 

élargie » à l’occasion de son discours du 6 novembre 2006 et surtout du 3 janvier 2010 qui a 

tracé les grandes lignes, « la feuille de route » de la réforme que la nouvelle constitution du 

1er juillet 2011 a consacrée autour de certains principes que nous verrons ultérieurement. 
 

La régionalisation avancée constitue le couronnement d’un long processus de 

réformes en matière de décentralisation et de renforcement de la démocratie locale. Elle fait 

partie des principes fondamentaux du régime constitutionnel marocain : « l’organisation 

territoriale du Royaume est décentralisée. Elle est fondée sur une régionalisation avancée » 

précise l’article premier de la nouvelle constitution de 2011. 
 

Les régions sont appelées aussi à jouer un rôle essentiel dans le développement 

économique du pays. Dans son rapport sur « les exigences de la régionalisation et les défis 

de l’intégration des politiques sectorielles du 31 mars dernier, le Conseil économique social 

et environnemental du Royaume a proposé une série de recommandations visant à faire de 

la région un levier de développement économique et humain « intégré, inclusif et durable ». 
 

Pour bien saisir cette vision, il serait opportun de s’interroger d’abord sur la genèse 

historique de la régionalisation au Maroc avant de voir la conception du modèle marocain de 

régionalisation avancée ainsi que sa mise en œuvre. 
 

I- La genèse du modèle marocain de régionalisation avancée 
 

Parler de la régionalisation avancée ou élargie, cela suppose que le Maroc disposant 

déjà d’une régionalisation dont le modèle proposé constitue un dépassement. En effet, un 

simple regard sur l’histoire de la régionalisation dans le Royaume montre que le Maroc avait 

déjà entamé une politique de régionalisation à partir des années 60 avec les projets 

hydrauliques, agricoles d’irrigation et de mise en valeur. 
 

Cette politique de régionalisation s’est assignée dès le départ un objectif principal, 

celui de mettre un terme, ou tout au moins, d’atténuer les inégalités constituées entre les 

différentes parties du Royaume. Cependant, il a fallu attendre 1971 pour assister à la création 

des régions par le dahir du 16 juin 1971. Sept régions ont été ainsi créées pour des 

considérations essentiellement économiques. Les régions qui étaient constituées d’un 

ensemble de provinces représentant beaucoup plus un cadre de déconcentration que de 

décentralisation. 
 

C’est la constitution de 1992 qui a fait de la région une collectivité locale au même 

titre que les préfectures, les provinces et les communes. 
 

La constitution de 1996 a consolidé davantage les assises de la région et ce n’est que 

le 2 avril 1997 que la charte régionale c'est-à-dire la loi sur l’organisation des régions, a vu le 

jour. Il faut dire que la région a été saluée à cette époque comme une nouvelle étape 

d’approfondissement de la démocratie locale, comme un renforcement de la décentralisation 

au service du mieux être économique et social des populations. 
 

Cependant, depuis que le Maroc a soumis aux Nations-Unies le 11 avril 2007 un sa 

proposition d’autonomie pour les provinces sahariennes, il était difficile de concevoir un 

système de régionalisation très poussé pour ces régions sans revoir le système régional 

instauré par la charte de 1997 qui, il faut le reconnaître, avait donné un « bon en avant » à la 
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décentralisation territoriale, mais qui comportait aussi certaines insuffisances18 liées 

essentiellement au, à :  
 

- Découpage régional qui ne semblait pas avoir pris en considération les problèmes 

socio-économiques des régions et les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Le 

découpage réalisé à l’époque avait donné lieu à 16 régions. Ce chiffre a été d’ailleurs 

ramené à 12 dans le projet de régionalisation avancée. 
 

- La démocratie régionale et surtout le mode d’élection indirecte du Conseil régional 

qui a donné lieu à des critiques pour plusieurs raisons dont notamment :  
 

 L’éloignement du citoyen par rapport à l’élu régional ; 

 On a avancé aussi que ce système est peu transparent. Il est de nature à favoriser 

les ententes de clans au détriment des souhaits de l’électorat ; 

 C’est un système qui donne lieu à l’empilement des responsabilités électives, 

c'est-à-dire le cumul des mandats peu favorable à l’assiduité des conseillers 

régionaux. 

Il est évident qu’un scrutin direct serait plus conforme à une véritable 

représentation politique de l’électorat régional et surtout à la perception de la 

réalité de la région19. 
 

- Les compétences régionales qui n’étaient pas suffisamment développées et qui 

nécessitaient des précisions par rapport aux attributions des autres collectivités 

territoriales. 
 

- L’exécutif régional qui était dispersé entre le Président du Conseil régional (élu par 

celui-ci) et le gouverneur chef lieu de la région ou le Wali de région nommé par le 

Roi et qui représente l’Etat sur le plan de la région. 
 

- L’administration régionale : la loi de 1997 sur l’organisation de la région n’avait pas 

prévu une administration étoffée pour les régions.  
 

Il est donc normal devant ces insuffisances que des orientations nouvelles soient 

adoptées au plus haut niveau de l’Etat. C’est dans cette perspective que se situent les discours 

royaux relatifs à la régionalisation et notamment les deux discours cadres du 6 novembre 

2008 et du 3 janvier 2010. 
 

Dans le discours de 2008 prononcé à l’occasion du 33ème anniversaire de la marche 

verte, Sa Majesté le Roi a lancé « La dynamique d’une régionalisation avancée et graduelle, 

englobant toutes les régions du Maroc, avec à leur tête, la région du Sahara marocain ». 
 

Dans le discours de 2010, il a annoncé la création et l’installation de la commission 

consultative chargée de concevoir un système de régionalisation avancée pour le Maroc avec 

des directives très précises. 
 

II- La conception du modèle marocain de régionalisation avancée 
 

La conception d’un tel modèle doit partir des orientations royales et de la « feuille de 

route » tracée par le souverain au moment de l’installation de la commission et dont il avait 

fait allusion déjà dans le discours de 2008. « La régionalisation envisagée, disait-il, est une 

réforme structurelle de fond. Un effort collectif est donc nécessaire pour que le projet soit 

mis au point et porté à maturité. C’est pourquoi j’ai jugé bon de l’entretenir de la feuille 

de route qui doit y présider, tant au niveau de ses finalités et de ses fondements qu’à celui 

des approches qui s’y rattachent. » 
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18 V. pour plus de détails sur ces insuffisances, H. Ouazzani Chahdi, la régionalisation au Maroc entre le présent 

et l’avenir, Revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD), n° 82, thèmes actuels, 

2013, pp. 211 et s. 
19  Cf. M. Rousset, le Projet marocain de régionalisation, REMALD, n°71, thèmes actuels, 2011, p :37 – V. de 

même, M. El Yaggoubi, la notion de régionalisation avancée dans les discours royaux, ibid, p.20. 

 



A- La « feuille de route » du projet de régionalisation avancée 
 

Avant de présenter les grandes lignes de cette feuille de route, il convient de signaler 

que le souverain n’a pas chargé le ministre de l’intérieur, qui assure la tutelle des collectivités 

territoriales, pour élaborer ce projet. Il a préféré confier cette mission à une « commission 

consultative pluridisciplinaire composée de personnalités reconnues pour leur compétence, 

leur vaste expérience et leur hauteur de vue. » la commission comportait non seulement des 

juristes mais aussi des hauts responsables de l’Etat, des historiens, des géographes, des 

sociologues et des politologues. 
 

Le souverain a voulu, par ailleurs, que le projet de régionalisation avancée fasse 

l’objet d’un « débat national aussi large que possible auquel prendront part, comme il l’a 

annoncé dans le discours de 2008, toutes les institutions et les autorités compétentes, ainsi 

que les instances représentatives et partisanes et les structures académiques et associatives 

qualifiées. » 
 

Sa Majesté le Roi a insisté sur cet aspect dans le discours de 2010 en décidant « d’associer 

toutes les forces vives de la nation à l’effort de conception général de ce projet. »  

  

C’est dans ce même discours qu’on peut relever les grandes lignes de la feuille de 

route pour la conception de ce projet. Le souverain a invité la commission à faire « un travail 

d’écoute et de concertation avec les instances et les acteurs concernés et qualifiés », « à 

mettre au point un modèle maroco-marocain de régionalisation issu des spécificités de 

notre pays » … « sans pour autant sombrer dans le mimétisme ou la reproduction à la lettre 

des expériences étrangères ». 
 

Les régions issues de ce projet doivent être « viables et stables dans le temps, fondées 

sur des critères rationnels et réalistes, inhérents à un système de régionalisation nouveau ». 

Elles doivent permettre aussi « l’émergence souhaitée de conseils démocratiques disposant 

des prérogatives et des ressources dont ils ont besoin pour prendre en charge le 

développement régional intégré ». « Nous ne voulons pas », dit le Souverain que « les 

régions du Maroc de la bonne gouvernance territoriale soient des entités purement 

formelles ou bureaucratiques, mais plutôt comme des institutions représentatives d’élites 

qualifiées et aptes à gérer au mieux les affaires de leurs régions respectives ». 
 

La conception de la régionalisation avancée doit s’appuyer sur des constantes comme 

« L’unité de l’Etat, de la nation et du territoire », sur « la consécration du principe de 

solidarité », sur « la recherche de l’harmonisation et de l’équation pour ce qui concerne les 

compétences et les moyens », sur « l’adoption d’une large déconcentration dont la mise en 

œuvre est indispensable pour une régionalisation judicieuse dans le cadre d’une 

gouvernance territoriale efficiente fondée sur la corrélation et la convergence ». 
 

Ce sont là les principales directives que doit suivre la commission consultative pour 

élaborer un modèle marocain de régionalisation avancée et déposer à l’issue de ses travaux 

entre les mains du souverain un rapport avec des propositions concrètes dans un délai ne 

dépassant pas six mois. 
 

B- Le rapport de la commission consultative (CCR) 
 

De ce rapport, il résulte que la régionalisation proposée sera d’essence démocratique 

vouée au développement intégré et durable sur le plan économique, social, culturel et 

environnemental. 

Dans ce modèle, la gestion des affaires de la région se trouvera renforcée par des propositions 

consistant à consolider la démocratie représentative, appuyer l’équité genre, élargir la 

participation citoyenne et les relations de partenariat avec le tissu associatif et le secteur privé 

et renforcer de manière ouverte et progressive les compétences décisionnelles et exécutives 

des conseils élus. 
 

Par ailleurs et conformément aux termes de la mission qui lui a été confiée, la 

commission consultative (CCR) s’est fixée comme objectif d’élaborer un modèle qui puisse 
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être appliqué sur l’ensemble du territoire national en attendant l’aboutissement des 

négociations du projet de plan d’autonomie des provinces du Sud déposé par le Maroc aux 

Nations-Unies en 2007 dans le but d’aboutir à un règlement politique et définitif du différend 

du Sahara. 
 

A ce sujet, on peut signaler que le projet présenté par le Maroc vise à accorder à la 

région du Sahara une large autonomie qui dépasse le cadre d’une décentralisation élargie pour 

relever du système de ce qu’on appelle « les Etats des régions » ou « les Etats régionaux ». 
 

En présentant ce plan, le Maroc s’est inscrit dans une dynamique positive et constructive, en 

s’engageant à soumettre une initiative pour la négociation d’un statut d’autonomie de la 

région du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son unité nationale. 
 

La proposition marocaine d’autonomie s’inspire des propositions pertinentes des 

Nations Unies et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les Etats 

géographiquement et culturellement proches du Maroc. Il s’appuie sur les normes et standards 

internationalement reconnus. 

Dans ce statut, la région du Sahara dispose d’organes propres et des compétences 

élargies qui touchent plusieurs domaines administratifs, socio-économiques, 

environnementaux et financiers 
 

 Parmi les organes proposés par le projet d’autonomie, on peut d’abord relever :  

- Le parlement qui sera composé des membres élus par les différentes tribus sahraouies 

et des membres élus au suffrage universel direct par l’ensemble de la population de la 

région. 

Il convient de souligner que le projet d’autonomie insiste sur l’aspect équité-genre en  

précisant que la composition du parlement de la région autonome du Sahara devra 

comprendre une « représentation féminine appropriée ». 

- Le pouvoir exécutif, dans ce projet, sera exercé par un chef de gouvernement élu par 

le parlement de la région. Une fois élu, le chef du gouvernement reçoit l’investiture du 

Roi. 

Le Chef du gouvernement nomme les administrateurs nécessaires pour exercer les 

pouvoirs qui lui sont dévolus par le statut d’autonomie. 

Le chef du gouvernement est responsable devant le parlement de la région autonome. 

- Le pouvoir judiciaire est exercé par des juridictions qui peuvent être créées par le 

parlement régional. 
 

Les tribunaux ainsi créés seront appelés à statuer sur les litiges nés de l’application des 

normes édictées par les organes compétents de la région autonome du Sahara. Le projet 

précise que leurs décisions seront rendues, « en toute indépendance », au nom du Roi. 
 

En plus de ces tribunaux, le projet a prévu la création d’un tribunal régional 

supérieur considéré comme la plus haute juridiction dans la région. Il statuera en dernier 

ressort sur l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des compétences de la Cour 

de cassation et de la Cour constitutionnelle du Royaume. 
 

- Un conseil économique et social composé de représentants des secteurs économiques, 

sociaux, professionnels et associatifs ainsi que de personnalités hautement qualifiées a 

été également prévu par le projet d’autonomie. 
 

Les populations de la région autonome du Sahara bénéficieront, selon le présent projet, 

de toutes les garanties prévues par la constitution marocaine en matière de droits de l’homme 

tels qu’ils sont universellement reconnus. 
 

 Quant aux compétences de la région, elles portent sur différents domaines administratifs 

(administration locale, police,) judiciaire, économique (encouragement des 

investissements) industriel, commercial, touristique, agricole, infrastructures, travaux 

publics, transport, social (habitat, éducation, santé, emploi, sécurité, culture, 

environnement. 
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Pour pouvoir exercer pleinement ces compétences, le projet d’autonomie met à la 

disposition de la région des ressources financières nécessaires à son développement qui seront 

constituées par : les impôts, taxes et contributions territoriales édictées par les organes 

compétents de la région, les revenus de l’exploitation des ressources naturelles de la région, 

les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale, les revenus 

provenant du patrimoine de la région. 
 

L’Etat conservera la compétence exclusive liée notamment aux : - attributs de 

souveraineté (drapeau, hymne national et monnaie) – attributs concernant les compétences 

constitutionnelles et religieuses du Roi –attributs liés à la sécurité nationale, à la défense 

extérieure et l’intégrité territoriale – attributs se rapportant aux relations extérieures et à 

l’ordre juridictionnel du Royaume. 
 

La région autonome du Sahara peut, selon le projet d’autonomie et en concertation 

avec le gouvernement national, établir des liens de coopération avec des régions étrangères 

en vue de développer le dialogue et la coopération interrégionale. 
 

Il est prévu aussi dans le projet que les compétences qui ne sont pas spécifiquement 

attribuées seront exercées, d’un commun accord, sur la base du principe de subsidiarité. 
 

Par ailleurs, le projet d’autonomie reconnaît aux populations de la région autonome 

une représentation au sein du parlement et des autres institutions nationales. 
 

Les populations de la région pourraient, de même participer à toutes les consultations 

électorales nationales. 

Ce projet a été soumis, comme on vient de le signaler, aux négociations entre les 

parties concernées par l’intermédiaire du représentant du secrétaire général des Nations-Unies 

conformément à la résolution 1754 (2007) du conseil de sécurité. 
 

En attendant l’aboutissement de ces négociations, la commission consultative a 

estimé donc que le model de régionalisation avancée devait être généralisé à tout le territoire 

marocain. 
 

Pour avancer sur la ligne des objectifs qui lui ont été fixés, la commission consultative 

a choisi de bâtir le projet de régionalisation avancée sur les acquis de l’expérience nationale 

de décentralisation tout en tenant compte de la culture marocaine, des valeurs du Maroc, de 

ses constitutions, de son histoire, de sa géographie, de ses spécificités et particularismes, des 

attentes et de ses ambitions. La commission consultative s’est efforcée d’élaborer un modèle 

maroco-marocain de régionalisation qui répond le mieux aux réalités et aux aspirations du 

pays. 
 

Une fois le rapport achevé et présenté au souverain, il fallait passer à l’œuvre pour 

mettre en application les propositions formulées par la commission consultative. 
 

III- La mise en œuvre du projet de régionalisation avancée 
 

A ce sujet, il convient d’observer, qu’au vu de ce rapport, Sa Majesté le Roi qui venait 

d’annoncer la réforme constitutionnelle de 2011 dans son discours du 9 mars de la même 

année, a décidé d’inscrire le processus de régionalisation avancée dans le cadre de cette 

réforme globale vouée à la modernisation et à la mise à niveau des structures de l’Etat.  
 

C’est dans ce sens que la nouvelle constitution adoptée par référendum du 1er juillet 

2011 comporte tout un titre (le titre IX) de 12 articles consacrés aux « Régions et autres 

collectivités territoriales »20. 
 

La constitutionnalisation de la régionalisation avancée est destinée à donner à ce 

projet beaucoup plus de valeur et de poids que de passer directement par la voie législative.  
 

La constitution a, d’ailleurs, repris la plupart des recommandations proposées par la 

commission consultative, à l’exception du découpage régional qui relève du pouvoir 
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réglementaire et de l’agence d’exécution des projets d’investissement mis à la disposition du 

conseil régional. 
 

La constitution a, cependant, subordonné l’organisation administrative des régions et 

la gestion démocratique de leurs affaires à une loi organique dont on dira quelques mots après 

avoir présenté le dispositif constitutionnel consacré à la réforme régionale et relevé les 

principales innovations apportées par la nouvelle constitution à ce sujet et qui vont dans le 

sens de la consolidation et du renforcement de la démocratie locale et régionale. 
 

A- La constitutionnalisation de la régionalisation avancée21  
 

La constitution consacre ainsi le caractère démocratique de l’institution régionale 

considérée toujours comme une collectivité territoriale, une personne morale de droit public. 

La constitution garantit aussi l’autonomie des régions et les moyens de son exercice. Elle 

reconnait également aux régions un rôle prééminent de développement socio-économique 

intégré. 
 

a) La consécration du caractère démocratique de l’institution régionale 
 

La consécration constitutionnelle du caractère démocratique de la région d’inscrit 

dans le cadre des grandes options du Royaume que la nouvelle constitution prône dans son 

article 1er. 

Au titre de ces orientations figurent : le « choix démocratique » considéré désormais comme 

une « constante fédérative » de la Nation, la démocratie citoyenne et participative, le principe 

de la bonne gouvernance de la régionalisation avancée, fondement essentiel de l’organisation 

territoriale du Royaume qi est décentralisée. 
 

La démocratie locale régionale instaurée par le nouveau texte constitutionnel est 

duale, elle est à la fois représentative et participative. 
 

Une démocratie régionale représentative 
 

La constitution apporte ici une nouveauté de taille qui consiste dans l’élection directe 

des conseils régionaux par les citoyens : « les conseils régionaux, précise l’article 135, 

sont élus au suffrage universel direct ». 
 

La constitution renvoie ici à la loi organique qui doit préciser le régime électoral des 

conseils régionaux ainsi que les dispositions visant à assurer une meilleure représentation des 

femmes au sein de ces conseils. 

La réforme constitue, à ce niveau, une rupture totale avec le système de la charte 

régionale de 1997 qui privilégiait l’élection indirecte difficilement concevable pour favoriser 

l’émergence des élites régionales. Les membres des conseils régionaux étaient issus des 

communes, des provinces et préfectures, ils n’étaient pas de ce fait des régions. 
 

En prônant l’élection directe des conseils régionaux et en disposant dans le même 

article 135 que « les régions gèrent démocratiquement leurs affaires », le constituant a bien 

pensé faire évoluer la régionalisation du stade où elle se trouvait à la veille de la réforme 

constitutionnelle vers une régionalisation élargie, modernisée d’essence démocratique. 
 

Une démocratie régionale participative22  
 

Dans le système de régionalisation avancée prévue par la nouvelle constitution, la 

démocratie représentative doit aller de pair avec la démocratie participative. 
 

L’organisation régionale proposée doit assurer « la participation des populations 

concernées à la gestion de leurs affaires » et « favoriser leur contribution au 

développement humain intégré et durable ». Les nouveaux conseils régionaux sont appelés 

à mettre en place « des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation pour 
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favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens et des associations dans l’élaboration 

et le suivi des programmes et développement » (article 139). 
 

Le même article 139 prévoit au profit des citoyennes et des citoyens et des 

organisations de la société civile « un droit de pétition en vue de demander l’inscription à 

l’ordre du jour du conseil d’une question relevant de sa compétence ». 

Les conditions d’exercice de ce droit doivent être précisées par une loi organique que 

nous verrons par la suite. 
 

b) Les garanties constitutionnelles de l’autonomie régionale 
 

Les garanties apportées par la nouvelle constitution pour la consécration de 

l’autonomie de l’institution régionale apparaissent à travers le renforcement des compétences 

régionales et les moyens mis à la disposition des régions pour l’exercice de leurs attributions. 
 

- Le renforcement des compétences régionales 
 

Il convient de préciser tout d’abord que les compétences régionales doivent s’exercer 

dans le cadre du respect des principes de l’unité nationale, de l’indivisibilité de l’ordre 

étatique et aussi des compétences propres des autres collectivités territoriales. 
 

La constitution reconnaît aux régions et aux autres collectivités territoriales des 

compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et des compétences qui leurs 

sont transférées par celui-ci. 
 

La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités régionales doit tenir 

compte du principe de subsidiarité qui favorise l’autonomie régionale et privilégie la base 

par rapport au sommet23. 
 

La compétence de principe revient dans ce cas aux régions. L’Etat conserve des 

compétences d’attribution qui couvrent généralement les domaines classiques et régaliens que 

les régions ne peuvent pas exercer. Relèvent également de la compétence de l’Etat, des 

domaines qui par leur nature dépassent le cadre territorial d’une région prise 

individuellement. 

Le principe de subsidiarité est présenté dans la constitution comme un fondement 

essentiel des compétences territoriales. L’article 140 dispose à ce sujet : « sur la base du 

principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des 

compétences partagées avec l’Etat et celles qui leurs sont transférées par celui-ci » 
 

S’agissant justement des compétences transférées, la constitution apporte ici une 

garantie au profit des régions et des autres collectivités territoriales en consacrant une 

disposition spéciale au principe de la corrélation automatique entre les transferts de 

compétences et les transferts de moyens : « Tout transfert de compétences de l’Etat vers les 

régions et les autres collectivités territoriales, précise l’article 141 doit s’accompagner d’un 

transfert de ressources correspondantes. » 
 

La détermination des domaines de compétences des régions de l’Etat et des autres 

collectivités territoriales ainsi que les attributions qui sont transférées par l’Etat vers les 

régions est du ressort de la loi organique relative aux régions. 
 

La constitution reconnaît également au profit des régions « la libre 

administration »24 pour la gestion de leurs affaires. Il s’agit là encore d’une garantie érigée 

en principe de valeur constitutionnelle qui constitue au même titre que la solidarité et la 
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Ministère de l’intérieur – Direction de la formation des cadres administratifs et techniques, Rabat, 2007 



coopération des fondements essentiels de l’organisation régionale et territoriale du Royaume 

(article 136) 
 

La constitution va plus loin dans le renforcement des compétences des régions en leur 

accordant un véritable « pouvoir réglementaire » pour l’application des délibérations de leurs 

assemblées dans le domaine des compétences qui leur sont accordées : « les régions et les 

autres collectivités territoriales, précise l’article 140, disposent dans leurs domaines de 

compétences respectifs et dans leur ressort territorial d’un pouvoir réglementaire pour 

l’exercice de leurs attributions.25 
 

Une autre innovation spectaculaire de la constitution attendue depuis longtemps sur 

laquelle la commission consultative a insisté et qui va bien dans le sens du renforcement de 

l’autonomie régionale, réside dans le transfert du pouvoir exécutif des walis de région aux 

présidents des conseils régionaux, ce principe est posé par l’article 138 qui dispose 

expressément que « les présidents des conseils de régions et les présidents des autres 

collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces conseils ». Les walis 

de région sont, cependant, appelés à assister les présidents des conseils des régions dans la 

mise en œuvre de plans et des programmes de développement. Ils coordonnent sous l’autorité 

des ministres concernés, les services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à 

leur bon fonctionnement. Ils assurent au nom du gouvernement l’application des lois et 

« mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle 

administratif » (article 145). 
 

Il est évident que pour permettre aux régions d’exercer leurs compétences d’une 

manière efficace dans le cadre d’une bonne gouvernance, elles doivent disposer suffisamment 

des moyens notamment financiers. 

Les garanties accordées ainsi aux régions par la Constitution pour l’exercice de leurs 

compétences se doublent d’autres garanties de moyens. 
 

Les ressources reconnues aux régions pour l’exercice de leur compétence 
 

Il est clair que la régionalisation avancée ne peut avoir le succès escompté que si les 

régions disposent suffisamment de moyens pour mener à bien la gestion des affaires 

régionales. 

C’est dans ce sens que la constitution reconnaît aux régions et aux collectivités territoriales 

le droit d’avoir des ressources financières propres et des ressources financières affectées par 

l’Etat. 

 
 

c)- La reconnaissance aux régions d’un rôle prééminent en matière de développement 

socio-économique intégré  
 

L’examen des dispositions constitutionnelles consacrées au rôle socio-économique 

de la région révèle clairement la volonté déterminée du constituant de vouloir faire de celle-

ci, dans le cadre de la nouvelle régionalisation un moteur d’animation et de promotion 

économique, un acteur essentiel de développement des territoires et de mise à niveau des 

régions. 
 

Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des 

schémas régionaux d’aménagement des territoires, les régions ont reçu un rôle prééminent 

par rapport aux autres collectivités territoriales. 
 

Le principe de la prééminence des régions en matière de développement socio-

économique est posé par l’article 143 de la Constitution. 
 

Selon, le rapport de la commission consultative de la régionalisation, le conseil 

régional exercera un rôle prééminent par rapport aux collectivités territoriales dans la mesure 
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où il aura la charge et la compétence de recueillir, coordonner, mettre en cohérence et intégrer 

à la vision du développement régional les propositions desdites collectivités, dans le respect, 

bien entendu des compétences spécifiques de ces dernières26. 
 

Pour permettre aux régions d’exercer pleinement leur action en matière de 

développement socio-économiques, la Constitution a prévu, à leur profit, la création de deux 

fonds :  
 

- Un fonds, limité dans le temps, de mise à niveau social destiné à résoudre les déficits 

patents dont souffre la plupart des régions en matière de développement humain, 

d’infrastructure et d’équipements. 

- Un fonds permanent de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des 

ressources en vue de réduire les disparités entre les régions (article 142). 
 

La constitution instaure ici un développement solidaire entre les régions afin 

d’atténuer les inégalités liées au développement des territoires et aux disparités géographiques 

entre les régions. La solidarité est d’ailleurs présentée dans le cadre de la nouvelle 

Constitution comme un principe fondamental, au même titre que la coopération, 

l’organisation régionale et territoriale du Royaume. 
 

Parallèlement à la création de ces fonds, l’Etat est appelé dans le cadre de la nouvelle 

régionalisation d’accroître de manière significative ses transferts vers les régions dans un 

souci de renforcement de leur capacité d’action et d’initiative en matière de développement 

économique, social, culturel et environnemental. La Constitution considère la région comme 

un acteur indispensable pour la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et pour 

l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la chambre des 

conseillers (article 137). 
 

Les rédacteurs de la Constitution avaient pleine conscience de penser que certaines 

régions ne pourraient pas conduire isolement des projets de développement et c’est pour cette 

raison que la Constitution a introduit le principe de la coopération interrégionale. L’article 

144 dispose à ce sujet que « les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements 

en vue de la mutualisation des moyens et des programmes ». Les régions peuvent, sans 

contrainte, créer, donc, des groupements entre elles ou conclure des conventions de 

partenariats avec les autres collectivités territoriales lorsqu’il s’agit de la réalisation d’un 

projet commun. Le principe est posé par l’article 143 de la Constitution qui précise que 

« lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un 

projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération ». 
 

Il faut signaler également que la nouvelle régionalisation prônée par la Constitution 

de 2011, doit fonctionner selon les règles de la bonne gouvernance considérée désormais 

comme un principe fondamental du régime constitutionnel du Royaume au même titre que le 

principe de la corrélation entre la responsabilité et la réédition des comptes. Les nouvelles 

régions sont, par conséquent, soumises aux normes de qualité, de transparence, de 

responsabilité et à l’obligation de rendre compte. « Toute personne », précise de son côté 

l’article 158 de la Constitution, « élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, 

conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus 

par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la 

cessation de celle-ci ». 
 

La consécration constitutionnelle de la régionalisation constitue une avancée 

considérable et un point fort pour la décentralisation régionale et l’organisation territoriale du 

Royaume dans son ensemble. C’est un acquis pour la démocratie locale au Maroc. 

Mais la constitution comme on le voit n’a fait que poser les principes et les grandes 

orientations. Ella a subordonné à une loi organique, l’organisation administrative des régions 

et des autres collectivités territoriales, la détermination de leurs compétences ainsi que 

l’origine de leurs ressources. La commission consultative sur la régionalisation avancée avait 
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26 Cf. www.régionalisationavancée.ma 



d’ailleurs recommandé dans son rapport de revoir également l’édifice des autres collectivités 

territoriales et avait formulé des observations à ce sujet. 

 
 

B - L’organisation administrative et fonctionnelle des régions. 
 

Trois lois organiques ont vu le jour en 2015. Elles correspondent aux trois catégories 

de collectivités territoriales du Royaume : Les régions, les provinces et préfectures, les 

communes27. 

Dans la loi relative aux régions du 7 juillet 2015 qui nous intéresse ici, la région est présentée 

et définie comme « une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière. Elle constitue l’un des niveaux de l’organisation 

territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée (art.3). 
 

La création et l’organisation des régions, précise, l’article 2 de la présente loi, 

s’appuient sur les constantes et les principes prévus par la constitution… » 
 

- Il s’agit d’abord du principe de « libre administration » en vertu duquel chaque 

région dispose dans la limite de ses compétences du pouvoir de délibérer de manière 

démocratique et d’exécuter ses propres décisions. 

- Il s’agit aussi des principes de coopération et de solidarité entre les régions et entre 

celles-ci et les autres collectivités territoriales en vue d’atteindre leurs objectifs et 

réaliser des projets communs 

- Le rôle prééminent de la région par rapport aux autres collectivités territoriales, dans 

l’élaboration, l’exécution et le suivi des programmes de développement régional et 

des schémas régionaux d’aménagement du territoire (dans le respect des compétences 

propres des autres collectivités territoriales), est affirmé avec force en obligeant les 

pouvoirs publics concernés d’en prendre compte. 

- Le principe de subsidiarité est présenté comme la base fondamentale de la répartition 

de l’exercice des compétences de la région qui sont déterminées et développées selon 

la trilogie proposée par la commission consultative (CCR) et adoptée par la 

constitution à savoir, les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat 

et celles qui sont transférées par celui-ci vers les régions. La loi organique du 7 juillet 

2015 insiste, à son tour, sur le principe qui veut que tout transfert de compétences 

doit, dans ce cas, s’accompagner d’un transfert de ressources correspondantes 
permettant à la région d’exercer pleinement ses compétences. 
 

Après la présentation des principes directeurs de la régionalisation avancée, la loi 

organique traite des organes des régions appelées à mettre en place la nouvelle architecture 

régionale, il s’agit du conseil régional : organe délibérant et du président : organe exécutif de 

la région. 
 

 S’agissant du conseil régional, l’article 9 de la loi organique précitée précise  que « les 

affaires de la région sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage 

universel direct »28 

- Le président et les vice-présidents sont élus à la suite d’un vote public par les 

membres du conseil 

- La loi organique interdit le cumul des fonctions du président avec la qualité de 

membre du gouvernement, du parlement et d’autres organismes tels le conseil 

économique social et environnementale, le conseil de la concurrence, la haute 

autorité pour la communication audiovisuelle et l’instance nationale de la probité, 

de la prévention et de la lutte contre la corruption. 
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27 Cf. B.O du Royaume N°6440 du 18 février 2016 
28Conformément aux dispositions d’une autre loi organique N°59-11, relative à l’élection des membres des 

conseils de collectivités territoriales, promulguée par le dahir du 11 novembre 2011 Cf., B.O. n°2426 du 19-7-

2012) 



Les fonctions du président ou de vice-président du conseil de la région sont, par 

ailleurs, incompatibles avec celles de président ou de vice-président du conseil d’une autre 

collectivité territoriale, de président ou de vice-président d’une chambre professionnelle ou 

de président ou de vice-président d’un conseil d’arrondissement. 

La loi sur la région comporte également des dispositions spéciales sur l’équité genre : 

« En vue d’atteindre la parité prévue par l’article 19 de la constitution, il faut œuvrer à ce 

que chaque liste de candidature à la vice-présidence comporte un nombre de femmes 

candidates non inférieur au tiers des postes de vice-présidence » (Art. 19 de la loi) 
 

L’article 29 de la présente loi insiste aussi sur le fait que « le principe de parité entre 

homme et femme » doit être pris en compte dans la candidature à la présidence des 

commissions permanentes . 
 

- Une nouveauté de taille de la loi sur la région à signaler et qui va dans le sens de la 

démocratisation des institutions prônées par la nouvelle constitution de 2011 est 

d’avoir prévu de réserver « la présidence d’une commission permanente à 

l’opposition » (art.30) 

- Il convient aussi de signaler que les élus régionaux bénéficient d’un statut particulier 

auquel la loi sur la région consacre tout un chapitre (le chapitre III relatif au « statut 

de l’élu »). Ils ont de ce fait des privilèges, des droits, des garanties, mais en 

contrepartie, ils sont soumis à des obligations, à des devoirs et peuvent même faire 

l’objet de sanctions. 
 

 L’exécutif de la région a été transféré officiellement au président du conseil régional, 

conformément à la constitution et suivant les propositions de la commission consultative. 

Les Walis ou gouverneurs de région ont ici un rôle d’assistance des présidents des régions. 
 

C’est donc le président qui exécute les délibérations et les décisions du conseil de la 

région et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet telles la préparation et l’exécution 

du budget, l’exécution du programme de développement régional et le schéma régional de 

l’aménagement du territoire. 
 

Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la région et le chef hiérarchique 

du personnel de la région. Il exerce le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés qui sont 

publiés dans le bulletin officiel des collectivités territoriales. 
 

C’est lui qui représente la région dans tous les actes de la vie civile, administrative et 

judiciaire.La loi organique du 7 juillet 2015 met à la disposition des présidents des régions et 

des conseils régionaux des moyens humains et administratifs, des outils pratiques et 

opérationnels pour la gestion des affaires régionales. 
 

Il s’agit d’abord de l’administration de la région : En effet, à la différence des 

anciennes régions qui n’avaient pas de sièges spécifiques, les nouvelles régions disposent 

désormais d’une administration assez étoffée avec obligatoirement une direction générale des 

services et une direction des affaires de la présidence et du conseil. 
 

En plus de cette administration, la loi sur la région a prévu la création d’agences 

régionales d’exécution des projets chargées d’apporter au conseil de la région à la demande 

de son président, toute forme d’assistance, juridique et d’ingénierie techno-financière lors de 

l’étude et l’élaboration des projets et programmes de développement. 
 

Il y a lieu de préciser que cette création fait suite aux propositions de la commission 

consultative de la régionalisation avancée. L’agence est une personne morale de droit public 

dotée de l’autonomie administrative et financière. Elle est créée auprès de chaque région et 

administrée par un comité de supervision et de contrôle et gérée par un directeur. 
 

La nouvelle loi sur la région a prévu, également, au titre des mécanismes participatifs 

de dialogue et de concertation, trois instances appelées à collaborer en partenariat notamment 

avec la société civile et les acteurs économiques de la région. 
 

Les conditions de l’exercice de droit des pétitions par les citoyennes, les citoyens et 

les associations à l’ordre du jour du conseil de la région, ont été bien précisées. 
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Parmi ces conditions, on peut retenir d’abord le fait que des pétitionnaires doivent 

être résidents de la région concernée ou y exercer une activité économique, commerciale ou 

professionnelles. Les pétitionnaires doivent, en plus, avoir un intérêt commun dans la 

présentation de la pétition. 

Par ailleurs, la pétition doit satisfaire à un nombre de signatures qui dépend de la 

population de chaque région29. 
 

L’objet de la pétition ne doit pas, de même porter atteinte aux constantes prévues par 

l’article premier de la constitution, en l’occurrence la religion musulmane modérée, l’unité 

nationale, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique. 
 

Toujours dans le sens de renforcement de la décentralisation régionale et de 

l’approfondissement de la démocratie locale, les contrôles administratifs sur les décisions 

du président et les délibérations du conseil de la région ont été sensiblement assouplis tant 

au niveau des délais que sur le plan des actes soumis à l’application préalable des autorités 

centrales (le ministre de l’intérieur et le Wali de région). 
 

On constate par la même occasion un renforcement du rôle des tribunaux administratifs en 

matière de contrôle de la légalité des actes du président et du conseil de la région. Le 

ministre de l’intérieur et le wali de région sont tenus de s’adresser au juge administratif pour 

faire annuler ou contester une décision des autorités régionales décentralisées. 
 

La commission consultative de la régionalisation avancée avait d’ailleurs proposé à 

ce sujet de limiter les contrôles a priori et d’opportunité, de renforcer les contrôles et les 

évaluations à postériori, de maintenir les contrôles juridictionnels de légalité tout en 

conditionnant l’effet suspensif de tout recours à une décision de justice. 
 

Les contrôles juridictionnels, du fait qu’ils sont exercés par des autorités 

indépendants (tribunaux administratifs et cours régionales des comptes) sont d’ailleurs de 

nature à mieux faire respecter l’autonomie régionale. 
 

En plus de ces contrôles et conformément aux règles de la bonne gouvernance, la loi 

organique sur la région, a prévu pour les nouvelles régions issues de la régionalisation 

avancée, un système d’audit et de contrôle de gestion fondés sur l’évaluation de l’action et 

l’obligation de rendre compte : l’article 246 précise à ce sujet que «  la région doit, sous la 

supervision du président de son conseil, procéder à l’évaluation  de son action, mettre en 

place le contrôle interne, recourir à l’audit et présenter le bilan de sa gestion ». Le même 

article dispose que « les rapports d’évaluation sont publiés, par tous moyens 

conventionnels, afin que le public puisse les consulter ». 
 

Le régime financier et les ressources financières des régions sont au cœur du 

modèle de régionalisation avancée. En effet, sans moyens financiers suffisants, les nouvelles 

régions seront incapables de faire face aux multiples défis qui les attendent. A ce sujet, on 

doit signaler qu’en vertu de la constitution de 2011 et de la loi organique relative aux régions, 

celles-ci disposent, pour l’exercice de leurs compétences de ressources financières propres, 

de ressources financières qui lui seront affectées par l’Etat et du produit des emprunts. 
 

L’Etat est appelé, ainsi, conformément aux dispositions de l’article 188 de la loi 

organique susvisée à réserver, d’une manière progressive et en vertu des lois des finances, 

des taux fixés à 5% du produit de l’impôt sur les sociétés, 5% du produit de l’impôt sur le 

revenu et 20% du produit de la taxe sur les contrats d’assurance, auxquels s’ajoutent des 

crédits du budget général de l’Etat dans la perspective d’atteindre un plafond de 10 milliards 

de dirhams à l’horizon 2021. 
 

Le fait d’inscrire ce chiffre dans une loi organique démontre un engagement des 

pouvoirs publics à l’égard des régions et traduit aussi leur volonté de vouloir donner une 
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29 Le nombre de signatures ne doit pas être inférieurs à : 

- 300 pour les régions dont la population est inférieure à 1 000 000 d’habitants 

- 400 pour les régions dont la population est comprise entre 1 000 000 et 3 000 000 d’habitants 

- 500 pour les régions dont la population est supérieure à 3 000 000 d’habitants 



portée pratique à la régionalisation avancée. Il s’agit, certes, d’un chiffre modeste par rapport 

aux besoins des régions, mais il est important, comme le signalent certains observateurs, 

quand on le rapporte au budget de l’Etat30 
 

Les contributions du budget général affectées aux 12 régions du Royaume, en vertu 

des lois des finances, seront réparties selon les critères suivants : 
 

- 50% à parts égales entre les régions 

- 37,5% compte tenu du nombre d’habitants de la région  

- 12% compte tenu de la superficie de la région31 
 

         En plus de ces ressources, on doit rappeler que la constitution de 2011 a prévu la création 

de deux fonds en faveur des régions : le fonds de mise à niveaux sociale destiné à la 

résorption des déficits en matière de développement humain, d’infrastructure et 

d’équipements et le fonds de solidarité interrégionale qui vise la répartition équitable des 

ressources en vue de réduire les disparités entre les régions. 

Les critères pour bénéficier du premier fonds et ceux concernant la répartition des recettes du 

second fonds sont fixés par décret. 
 

Comme on le voit, la mise en application de certaines dispositions de la loi organique 

relative aux régions a nécessité des textes d’application. 
 

A l’heure actuelle, plus de 20 décrets ont vu le jour. On peut, à ce sujet, observer que 

deux ans après la mise en place des conseils régionaux issus des élections du 4 septembre 

2015, l’arsenal réglementaire imposé par la loi organique précitée est presque achevé. 

Cependant comme vient de l’affirmer fortement Sa Majesté le Roi dans son discours du 13 

octobre 2017 prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première session du parlement : 
 

« La régionalisation n’est pas seulement un ensemble de lois et de procédures 

administratives. Elle est, fondamentalement, l’expression d’un changement profond dans 

les structures de l’Etat, elle est aussi le support d’une approche pratique en matière de 

gouvernance territoriale. Bien plus, elle est le moyen le plus efficace de venir à bout des 

problèmes locaux et de satisfaire les demandes des populations qui en sont affectées … 

Conscient qu’il n’y a pas de solutions toutes faites aux problèmes qui se posent dans les 

différentes régions du pays, nous insistons sur la nécessité d’ajuster les politiques publiques 

aux préoccupations des citoyens en fonction des besoins et des spécificités de chaque 

région. Pour garantir une gestion encore plus efficace des affaires publiques locales, nous 

mettons l’accent sur la nécessité de combiner le transfert des compétences aux régions à 

celui des ressources humaines qualifiées et de moyens financiers suffisants. A cet égard, 

nous donnons nos orientations au gouvernement pour établir un échéancier rigoureux de 

parachèvement de la régionalisation avancée… »32. 
 

         Le succès de la régionalisation avancée ne dépend pas, donc, uniquement des textes, il 

est tributaire aussi des moyens mis à la disposition des nouveaux conseils régionaux et 

également d’une bonne politique de déconcentration qui doit aller de paire avec la 

décentralisation régionale33. 

Sa Majesté le Roi vient d’insister à nouveau sur cet aspect dans son dernier discours précité : 

« Nous appelons, aussi, comme nous l’avons fait plus d’une fois auparavant, à 

l’élaboration et à l’adoption d’une charte avancée de la déconcentration administrative ». 
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30Cf. A. Chentouf, quelles ressources financières pour les régions ?, challenge du 22 juin 2017 
31 Cf. Décret du 30 décembre 2015 fixant les critères de distribution des contributions du budget général de l’Etat 

entre les régions, B.O N°6566 du 4-5-2017, p : 533. 
32 V. pour ce discours, Le Matin du 13 octobre 2017 
33 Cf. H. Ouazzani Chahdi, « La région et la problématique de la déconcentration » REMALD, thèmes actuels n° 

71, 2011, pp. : 77 et s. 



MÔ HÌNH PHÂN VÙNG NÂNG CAO Ở MA-RỐC 

GS. Hassan OUAZZANI CHAHDI 

 

Quá trình phân vùng được đẩy mạnh ở Ma-rốc những năm vừa qua, kể từ khi vua Mohamed VI 

đề ra kế hoạch mang tên “Phân vùng nâng cao hay mở rộng” trong bài diễn văn của ông vào ngày 

06/11/2006. Tiếp đó, bài diễn văn ngày 03/01/2010 đã đưa ra “lộ trình” cho các cải cách được Hiến 

pháp mới ngày 01/07/2011 đưa thành các nguyên tắc mà chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau. 
 

Phân vùng nâng cao là đỉnh điểm của quá trình cải cách lâu dài về phân quyền35 (phi tập trung 

hóa) và tăng cường dân chủ cơ sở. Phân vùng là một phần của các nguyên tắc căn bản của chế độ hiến 

định ở Ma-rốc. Điều 01 Hiến pháp 2011 nêu rõ : tổ chức lãnh thổ của vương quốc Ma-rốc là phi tập 

trung, được dựa trên phân vùng hóa nâng cao.  
 

Các vùng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Trong báo cáo ngày 

31 tháng 03 về “Những đòi hỏi của phân vùng và những thách thức về hội nhập các chính sách giữa 

trung ương và địa phương” Hội đồng Kinh tế , Xã hội và Môi trường Ma-rốc đã đề xuất một loạt các 

khuyến nghị nhằm biến các vùng thành đòn bẩy của phát triển kinh tế và con ngườ theo hướng « Hòa 

nhập, không loại trừ và bền vững ». 
 

Để hiểu rõ quan điểm mới này, trước hết cần phải tìm hiểu lịch sử của xu hướng phân vùng ở 

Ma-rốc và quan niệm của Ma-rốc về phân vùng nâng cao cũng như thực tiễn áp dụng. 
 

1. Sơ lược về lịch sử của mô hình Ma-rốc về phân vùng nâng cao. 
 

Nói về phân vùng tiên tiên hay mở rộng có nghĩa rằng ở Ma-rốc đã áp dụng phân vùng thông 

thườngvà mô hình đó bộc lộ những lạc hậu. 
 

Thực tế là nếu xem xét lại lịch sử của tiến trình phân vùng ở Ma-rốc sẽ cho thấy rằng, Ma-rốc 

đã áp dụng chính sách phân vùng bắt đầu từ những năm 1960 với các dự án về thủy lợi, tưới tiêu và 

nông nghiệp. 
 

Ngay từ đầu, chính sách phân vùng này đã hướng tới một mục tiêu cơ bản là chấm dứt hoặc tối 

thiểu cũng giảm bớt sự bất bình đẳng về phát triển giữa các vùng của đất nước. 
 

Tuy nhiên, phải đến năm 1971 với việc công bố sắc lệnh 16/06/1971, 7 vùng mới được thiết lập 

vì các lý do kinh tế. 
 

Mỗi vùng là tập hợp các tỉnh và hoạt động theo cơ chế tản quyền hơn là phi tập trung. 
 

     Hiến pháp 1992 trao cho các vùng quy chế chính quyền địa phương giống như quy chế của 

các cấp chính quyền địa phương khác như tỉnh, huyện xã. 
 

Hiến pháp 1996 củng cố hơn nữa cơ sở của vùng và ngày 02/4/1997, luật về tổ chức các vùng 

được ban hành (còn gọi là Hiến chương về vùng). Cần phải nói rằng, vào thời điểm đó, việc phân vùng 

được xem như là bước đi làm sâu sắc hơn dân chủ cơ sở, như là một bước củng cố sự phi tập trung hóa 

nhằm phục vụ lợi ích kinh tế và xã hội của người dân. 
 

      Tuy nhiên, kể từ khi khi Ma-rốc đệ trình Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc bản đề án về tự 

quản cho các tỉnh miền Sahara, khó có thể thiết lập một hệ thống phân vùng sâu rộng cho khu vực này 

mà không nhìn nhận lại hệ thống phân vùng được tạo ra bởi Hiến chương 1997. Hiến chương này là 

nền móng cơ bản cho việc phi tập trung hóa về mặt lãnh thổ, nhưng vẫn chứa đựng nhiều khiếm 

khuyết36. Các khiếm khuyết này chủ yếu liên quan đến: 
 

 Sự chia tách vùng có vẻ như chưa tính đến các vấn đề kinh tế-xã hội của các vùng và 

sự bất bình đẳng giữa khu vực thành thị và nông thôn. Vào giai đoạn đó có tổng cộng có 16 vùng. Trong 

đề án về phân vùng nâng cao chỉ còn 12 vùng. 
 

 Phương thức bầu cử gián tiếp Hội đồng vùng gặp nhiều chỉ trích vì các lý do sau đây :  

                                                           
35 Décentralisation vẫn thường được dịch là “phân quyền” (phân quyền theo chiều dọc). Một số tài liệu lại dịch 

là ”phi tập trung hóa” (Người dịch). 
36 Về các khiếm khuyết này, Xem thêm: H. Ouazzani Chahdi, la régionalisation au Maroc entre le présent et 

l’avenir, Revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD), n° 82, thèmes actuels, 2013, 

pp. 211 et s. 



 

 

- Sự xa cách giữ công dân và đại diện dân cử cấp vùng 

- Cũng có ý kiến cho rằng hệ thống này thiếu minh bạch, vì nó tạo thuận lợi cho sự thỏa 

thuận của các phe nhóm, trái với mong muốn của cử triw. 

- Đó là một hệ thống làm gia tăng sự chồng chéo về trách nhiệm, ví dụ như một người 

đảm nhận nhiều chức vụ dân cử không tốt cho nghị viên vùng. 
 

 

Rõ ràng là hình thức bầu cử trực tiếp sẽ phù hợp hơn để chọn ra đại diện chính trị thực sự của 

cử tri ở vùng và nằm bắt được thực tế của vùng37. 
 

- Thẩm quyền của vùng chưa thực sự nhiều và cần phải làm rõ so với quyền của các cấp 

chính quyền địa phương khác 

- Cơ quan hành chính của vùng bị phân tán giữa Chủ tịch Hội đồng của vùng (do Hội 

đồng vùng bầu ra) và Thống đốc vùng do Vua bổ nhiệm và là đại diện của Chính quyền trung ương tại 

địa phương. 
 

 

Xuất phát từ những khiếm khuyết này, các chính sách mới đã được đề ra ở cấp cao nhất của 

Nhà nước. Đây cũng là bối cảnh cho các bài phát biểu của Nhà vua về phân vùng, đặc biệt là phát biểu 

ngày 6 tháng 11 năm 2008 và ngày 3 tháng 1 năm 2010. 
 

Trong bài diễn văn năm 2008 nhân dịp kỷ niệm 33 năm cuộc Tuần hành màu xanh, Nhà vua đã 

tuyên bố: "Động lực của việc phân vùng nâng cao và từng bước, liên quan đến tất cả các vùng của Ma-

rốc, đi đầu là vùng Sahara thuộc Ma-rốc”. Trong bài phát biểu năm 2010, ngài đã thông báo thành lập 

Uy ban tư vấn, chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống phân vùng cho Ma-rốc với các hướng dẫn rất cụ 

thể. 
 

 

II. Quan niệm về mô hình phân vùng nâng cao của Ma-rốc 
 

Quan niệm của một mô hình như vậy phải xuất phát từ các định hướng của hoàng gia và “lộ 

trình” do Nhà vua đặt ra vào thời điểm thiết lập Ủy ban. Ngài đã đề cập đến vấn đề này trong bài phát 

biểu năm 2008: “Chính sách phân vùng là một cải cách sâu rộng. Cần có nỗ lực tập thể để Đề án được 

thiết kế và chín muồi. Đấy là lý do tại sao tôi cho rằng, cần thiết phải duy trì lộ trình và chỉ đạo về 

những cơ sở cũng như mục đích và cách tiếp cận”. 
 

A. Lộ trình của Đề án về phân vùng nâng cao 
 

Trước khi trình bày nội dung quan trọng của lộ trình này, cần phải lưu ý rằng Nhà vua đã không 

giao cho Bộ trưởng Bộ nội vụ - vốn là người giám sát chính quyền địa phương, xây dựng đề án này. 

Nhà vua giao phó sứ mệnh này cho một ủy ban liên ngành gồm các cá nhân có năng lực chuyên môn, 

uy tín và tầm nhìn ». Ủy ban này không chỉ bao gồm các luật gia mà cả các quan chức cấp cao, các nhà 

sử học, địa lý, xã hội học và chính trị học. 
 

Trong bài phát biểu năm 2008, Nhà vua cũng mong muốn Đề án phân vùng nâng cao trở thành 

chủ đề của thảo luận quốc gia càng rộng càng tốt. Cuộc thảo luận đó liên quan đến tất cả các tổ chức và 

chính quyền, các cơ chế đại diện, đảng phải, các cơ sở học thuật và xã hội dân sự”. 
 

Nhà vua đã nhắc lại phương diện này trong bài diễn văn năm 2010 khi cho rằng: « liên  kết mọi 

sức mạnh quốc gia nhằm nỗ lực xây dựng đề án này ». Bài phát biểu này nêu lên những nét quan trọng 

về lộ trình xây dựng đề án này. Nhà yêu cầu Ủy ban lắng nghe và tham khảo ý kiến của các cơ quan 

chức năng và các chủ thể liên quan và có năng lực, nhằm phát triển một mô hình riêng có của Ma-rốc 

về phân vùng xuất phát từ đặc thù của quốc gia… không sa đà vào việc sao chép máy móc kinh nghiệm 

nước ngoài ». 
 

Các vùng liên quan đến Đề án này phải “tồn tại và ổn định theo thời gian, dựa trên các tiêu chí 

hợp lý và thực tế, gắn bó với phương thức phân vùng mới ». Các vùng này cũng phải tạo điều kiện cho 

sự phát triển của các các hội đồng dân chủ với các quyền hạn và nguồn lực cần thiết để đảm nhận phát 

                                                           
37  Cf. M. Rousset, le Projet marocain de régionalisation, REMALD, n°71, thèmes actuels, 2011, p :37 – V. de 

même, M. El Yaggoubi, la notion de régionalisation avancée dans les discours royaux, ibid, p.20. 

 



triển vùng. Nhà vua khẳng định: chúng ta không muốn để cho các vùng quản trị tốt về mặt lãnh thổ chỉ 

là những thực tế hoàn toàn mang tính hình thức và quan liêu, mà đó phải là những thiết chế mang tính 

đại diện của tầng lớp tinh hoa và có khả năng quản lý tốt nhất các vấn đề của vùng». 
 

Quan niệm về phân vùng nâng cao phải dựa trên các giá trị như “sự thống nhất của Nhà nước, 

quốc gia và lãnh thổ", thừa nhận nguyên tắc liên đới, hướng tới sự hài hòa và bình đẳng về thẩm quyền 

và phương tiện. Quan niệm đó cũng dựa trên việc đề ra nguyên tắc tản quyền rộng rãi mà việc thực hiện 

nó là cần thiết cho quá trình phân vùng hiệu quả ». 
 

Đây là những chỉ  đạo cơ bản mà Ủy ban tư vấn phải tuân the nhằm xây dựng một mô hình 

phân vùng nâng cao của Ma-rố. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban phải đệ trình lên Nhà vua một bản báo cáo 

với các đề xuất cụ thể trong thời hạn không quá sáu tháng. 
 

B. Báo cáo của ủy ban tư vấn (CCR) 
 

Báo cáo này cho thấy việc phân vùng được đề xuất sẽ mang tính dân chủ, nhằm hướng tới phát 

triển bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. 
 

Trong mô hình này, việc quản lý các vấn đề của vùng sẽ được củng cố bằng các đề xuất nhằm 

củng cố nền dân chủ đại diện, hỗ trợ bình đẳng giới, mở rộng sự tham gia của người dân và quan hệ đối 

tác với các hiệp hội và khu vực tư nhân, và tăng cường từng bước khả năng ra quyết định và thực thi 

quyết định của các đại diện dân cử. 
 

Ngoài ra, căn cứ vào nhiệm vụ được ủy thác, Uỷ ban tư vấn (CCR) đã đặt mục tiêu xây dựng 

một mô hình có thể được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia, trong khi chờ đợi sự tiến triển trong 

việc đàm phán về một đề án về tự trị của các tỉnh miền Nam do Ma- roc đề xuất lên Liên Hợp Quốc 

vào năm 2007 nhằm đưa tới một giải pháp chính trị và mang tính quyết định cho tranh chấp ở khu vực 

Sahara. 
 

Về vấn đề này, có thể chỉ ra rằng đề án do Ma-rốc đưa ra nhằm mục đích tạo cho khu vực Sahara 

một quyền tự trị lớn vượt ra ngoài khuôn khổ của sự phi tập trung hóa mở rộng, để tiến tới hệ thống gọi 

là “Nhà nước của các vùng” hay “Nhà nước vùng”. 
 

Khi đưa ra kế hoạch này, Ma-rốc đã cho thấy một động thái tích cực và xây dựng, thông qua 

việc cam kết sẽ đệ trình một sáng kiến cho việc đàm phán về vị thế tự trị của khu vực Sahara, trong 

khuôn khổ chủ quyền và thống nhất quốc gia. 
 

Đề án tự trị của Marốc được lấy cảm hứng từ các đề xuất liên quan của LHQ và các quy tắc 

hiến định đang có hiệu lực tại các các quốc gia gần gũi về địa lý và văn hoá với Ma-rốc. Nó được dựa 

trên tiêu chuẩn và chuẩn mực được quốc tế thừa nhận. 
 

Trong quy chế này, khu vực Sahara có các cơ quan riêng và các thẩm quyền được mở rộng liên 

quan đến các lĩnh vực hành chính, kinh tế-xã hội, môi trường và tài chính. 
 

Chúng ta có thể lưu ý tới một số cơ quan được đề xuất trong Đề án về tự quản: 
 

- Quốc hội sẽ bao gồm các thành viên được bầu bởi các bộ lạc vùng Sahara và các thành viên 

được bầu ra bởi toàn bộ dân cư trong vùng. 
 

Cần nhấn mạnh rằng Đề án về quyền tự quản nhấn mạnh khía cạnh bình đẳng giới, trong đó chỉ 

rõ  rằng thành phần của quốc hội của khu tự trị Sahara cần bao gồm "đại diện thích hợp của nữ giới". 
 

 - Quyền lực hành pháp trong Đề án này sẽ được đảm nhận một người đứng đầu chính quyền 

do Quốc hội vùng bầu ra. Sau khi được bầu ra, người này sẽ được Nhà vua phê chuẩn. Người đứng đầu 

chính quyền bổ nhiệm các nhà quản lý cần thiết để thực hiện các quyền hạn trao cho mình trong quy 

chế tự trị. 
 

Người đứng đầu chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội của khu tự trị. 
 

- Quyền lực tư pháp do các tòa án thực hiện. Quốc hội vùng lập ra các tòa án này. 
 

Các tòa án được lập ra để thụ lý các tranh chấp phát sinh từ việc áp dụng các quy phạm do các 

cơ quan có thẩm quyền của vùng tự trị Sahara tạo ra. Đề án chỉ rõ rằng, các phán quyết của các tòa án 

được đưa ra một cách hoàn toàn độc lập, nhân danh nhà vua. 
 



Ngoài các tòa án này, Đề án đã tạo ra một Tòa án cấp cao là cơ quan tố tụng cao nhất trong 

vùng. Tòa này xét xử chung thẩm về việc giải thích luật lệ của vùng, mà không ảnh hưởng đến thẩm 

quyền của Tòa phá án và Tòa án hiến pháp của vương quốc. 

- Đề án tự trịcũng quy định về Một Hội đồng kinh tế và xã hội gồm đại diện của các lĩnh vực 

kinh tế, xã hội, nghề nghiệp và xã hội dân sự cũng như các cá nhân có uy tín cao. 

Theo đề án này, người dân vùng tự trị của Sahara sẽ hưởng mọi đảm bảo về mặt quyền con 

người được thừa nhận một cách phổ quát và được quy định trong Hiến pháp Maroc. 
 

• Về các thẩm quyền của vùng, các thẩm quyền này liên quan đến các lĩnh vực hành chính khác 

nhau (chính quyền địa phương, cảnh sát,) tư pháp, kinh tế (khuyến khích đầu tư) công nghiệp, thương 

mại, du lịch, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, giao thông, xã hội (nhà ở, giáo dục, y 

tế, việc làm, an ninh, văn hoá, môi trường. 
 

Để có thể thực hiện đầy đủ các quyền hạn, Đề án tự trị dự liệu cung cấp cho vùng các nguồn 

lực tài chính cần thiết cho sự phát triển của vùng. Nguồn lực tài chính này đến từ: thuế, lệ phí và các 

khoản thu trong vùng do các cơ quan có thẩm quyền của vùng quy định, nguồn thu nhập từ việc khai 

thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng, các nguồn lực được Trung ương phân bổ trong khuôn khổ đoàn 

kết quốc gia, doanh thu từ các di sản của khu vực 
 

Nhà nước bảo lưu các thẩm quyền liên quan đến: Các biểu tượng của chủ quyền (cờ, quốc ca 

và tiền tệ) – các thành tố liên quan đến thẩm quyền hiến định và tôn giáo của Nhà vua – các thành tố 

liên quan đến an ninh quốc gia, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ - các thành tố liên quan đến quan hệ 

quốc tế và tài phán của vương quốc. 
 

Theo đề án về tự trị, sau khi tham vấn với chính quyền trung ương, vùng tự trị Sahara có thể 

thiết lập các liên kết hợp tác với các đơn vị vùng của nước ngoài để phát triển đối thoại và hợp tác liên 

vùng. 
 

Đề án cũng dự kiến rằng, các thẩm quyền không được phân bổ chuyên biệt không được phân 

bổ nhưng sẽ được thực hiện dựa trên một thỏa thuận chung, theo nguyên tắc bổ trợ. 
 

Đề án về tự trị cũng công nhận cho người dân của vùng tự trị quyền có đại diện ở Quốc hội và 

các thể chế cấp quốc gia khác. 
 

Thêm vào đó, dự án về quyền tự trị nhận thấy người dân của khu vực tự trị trong quốc hội và 

các tổ chức quốc gia khác. Người dân trong khu vực cũng có thể tham gia vào tất cả các cuộc bầu cử 

quốc gia. 
 

Người dân sống trong vùng tự trị có quyền tham gia vào mọi cuộc bầu cử cấp quốc gia. 

Như đã đề cập ở trên, Đề án tự trị này đã được đưa vào các cuộc đàm phán giữa các bên liên 

quan, thông qua trung gian của Đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, căn cứ theo Nghị quyết số 

1754 (năm 2007) của Hội đồng bảo an. 
 

Trong khi chờ kết quả của các cuộc đàm phán này, ủy ban cố vấn ước tính rằng mô hình vùng 

hóa nâng cao cần được nhân rộng trên toàn lãnh thổ Ma-rốc. 
 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Ủy ban tư vấn xây dựng đề án “vùng hóa nâng cao” dự trên kinh 

nghiệm quốc gia trong việc phân quyền và có tính đến đặc điểm và giá trị văn hóa của Ma-rốc, các thể 

chế, lịch sử, địa lý, các nét đặc trưng, đặc thù, các mong ước và kỳ vọng của đất nước. Ủy ban tư vấn 

đã cố gắng xây dựng một mô hình đặc thù của Ma-rốc về vùng hóa, để phù hợp nhất với thực tế và 

nguyện vọng của đất nước. 
 

Một khi báo cáo được hoàn thành và trình lên nhà vua, cần phải tiến tới việc thực hiện các đề 

xuất được soạn thảo bởi ủy ban tư vấn. 
 

III. Thực hiện dự án phân vùng nâng cao (régionalisation avancée) 
 

Về chủ đề này, nên lưu ý rằng, theo quan điểm của báo cáo này, nhà vua Ma rốc – người vừa 

mới công bố cải cách hiến pháp năm 2011 trong bài phát biểu của ông ngày 09 tháng ba cùng năm, đã 

quyết định ghi nhận các quá trình phân vùng nâng cao trong khuôn khổ của cuộc cải cách toàn diện 

nhằm hiện đại hóa và nâng cấp các cấu trúc nhà nước. 
 

Chính vì vậy, Hiến pháp mới được thông qua bởi trưng cầu dân ý vào ngày 01 tháng 7 năm 

2011 có một chương (chương IX) gồm 12 điều về "Vùng và các chính quyền địa phương khác." 



 

Việc hiến pháp hóa (constitutionnalisation) về phân vùng nâng cao nhằm cung cấp cho dự án 

này giá trị và trọng lượng nhiều hơn là thông qua trực tiếp bằng con đường lập pháp. 
 

Hiến pháp, tuy nhiên, đã sử dụng lại hầu hết các khuyến nghị của Ủy ban tư vấn, ngoại trừ việc 

phân chia vùng (découpage régional) thuộc về quyền lập quy và thuộc về cơ quan thực hiện dự án đầu 

tư được đề xuất bởi Hội đồng vùng. 
 

Hiến pháp, tuy nhiên, đã quy định tổ chức hành chính vùng và sự quản lý dân chủ về các nhiệm 

vụ của vùng tuân theo một luật tổ chức mà chúng tôi sẽ nói đến sau khi giới thiệu các quy định hiến 

định được thừa nhận về cải cách vùng và nêu ra những đổi mới chính đã được đưa vào hiến pháp mới 

về vấn đề này và những đổi mới đi theo nghĩa củng cố và tăng cường sự dân chủ của địa phương và 

vùng. 
 

A- Hiến pháp hoá về phân vùng nâng cao  
 

Hiến pháp bảo đảm tính chất dân chủ của thiết chế vùng – vùng (région) luôn được coi là một 

chính quyền địa phương, là một pháp nhân công pháp. Hiến pháp cũng đảm bảo quyền tự trị của các 

vùng và đảm bảo các nguồn lực để thực hiện quyền tự trị đó. Hiến pháp cũng công nhận các vùng có 

một vai trò tối quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. 
 

a) Việc công nhận tính chất dân chủ của thiết chế vùng. 
 

Việc công nhận trong hiến pháp tính chất dân chủ của vùng theo lựa chọn tuyệt vời của Vương 

quốc được quy định trong Điều 1 của hiến pháp mới. 
 

Những sự định hướng này thể hiện : "lựa chọn dân chủ" từ giờ trở đi được coi là một "sự ổn 

định liên bang" (constante fédérative) của quốc gia, nền dân chủ công dân và tham gia (participative), 

nguyên tắc quản lý tốt phân vùng nâng cao, cơ sở thiết yếu của tổ chức lãnh thổ Vương quốc được phân 

quyền (décentralisée). 
 

Nền dân chủ địa phương được thiết lập bởi văn bản hiến pháp mới có tính hai mặt, nó vừa mang 

tính đại diện vừa mang tính tham gia (participative). 
 

- Một nền dân chủ vùng có tính đại diện 
 

Hiến pháp quy định ở đây một điểm mới quan trọng: công dân bầu trực tiếp hội đồng vùng: 

“các hội đồng vùng, quy định tại Điều 135, được bầu theo phổ thông đầu phiếu trực tiếp". 
 

Ở đây, Hiến pháp đề cập đến luật tổ chức quy định chi tiết chế độ bầu cử của Hội đồng vùng 

cũng như các quy định để đảm bảo sự đại diện tốt hơn của phụ nữ trong các hội đồng này. 
 

Sự cải cách (hiến pháp) thiết lập, ở cấp độ này, sự đoạn tuyệt toàn bộ với hệ thống Hiến chương 

vùng năm 1997 ưu tiên bầu cử gián tiếp nhằm thúc đẩy sự xuất hiện của giới tinh hoa ở vùng. Các thành 

viên của các hội đồng là các đại diện của các xã, huyện và tỉnh, mà không phải từ các vùng. 
 

Bằng cách biểu dương cuộc bầu cử trực tiếp của Hội đồng vùng và quy định trong cùng Điều 

135 rằng "các vùng quản lý một cách dân chủ công việc của mình", nhà lập hiến đã nghĩ đến việc thúc 

đẩy phân vùng vào giai đoạn ngay trước cuộc cải cách hiến pháp hướng đến một sự phân vùng mở rộng 

và hiện đại hoá bản chất dân chủ. 
 

 

- Một nền dân chủ tham gia ở vùng38  
 

Trong hệ thống phân vùng nâng cao do hiến pháp mới quy định, dân chủ đại diện phải đi đôi 

với dân chủ tham gia. 
 

Tổ chức vùng được đề xuất phải đảm bảo "sự tham gia của dân chúng liên quan đến việc quản 

lý công việc của vùng" và "thúc đẩy sự đóng góp của vùng vào phát triển con người toàn diện và bền 

vững". Các hội đồng vùng mới được kêu gọi để thực hiện "cơ chế có sự tham gia đối thoại và bàn luận 

để khuyến khích sự tham gia của những nam nữ công dân và các hiệp hội trong việc xây dựng và giám 

sát các chương trình phát triển" (Điều 139). 
 

                                                           
38 Về dân chủ tham gia, có thể tham khảo sâu hơn: M. Dalil, Démocratie participative et développement local au 

Maroc, ouv. Publié par la REMALD, thèmes actuels, N°73, 2011. 

 



Vì lợi ích của các nam nữ công dân và các tổ chức xã hội dân sự, điều 139 cũng quy định "một 

quyền kiến nghị để yêu cầu đưa vào chương trình nghị sự của hội đồng về một vấn đề trong phạm vi 

thẩm quyền của mình.” 
 

Các điều kiện sử dụng quyền này phải được quy định bởi luật tổ chức mà chúng ta sẽ xem xét 

trong phần tiếp theo. 
 

b) - Bảo đảm hiến định về quyền tự trị vùng  
 

Sự đảm bảo của hiến pháp mới cho việc công nhận quyền tự trị của thiết chế vùng xuất hiện 

thông qua việc củng cố thầm quyền vùng và các nguồn lực dành cho các vùng để thực hiện các quyền 

hạn của họ. 
 

- Tăng cường thẩm quyền vùng  
 

Trước tiên, các thẩm quyền vùng phải được thực hiện trong khuôn khổ tôn trọng các nguyên 

tắc về thống nhất quốc gia, về không phân chia trật tự nhà nước và về những thẩm quyền riêng của các 

chính quyền địa phương khác. 
 

Hiến pháp công nhận các vùng và các chính quyền địa phương khác có quyền hạn riêng, có 

những thẩm quyền được chia sẻ với nhà nước và có những thẩm quyền được nhà nước chuyển giao cho. 
 

Việc phân chia thẩm quyền giữa nhà nước và các cộng đồng vùng phải tính đến nguyên tắc bổ 

trơ trợ, nhằm tạo thuận lợi cho tự trị vùng và tạo đặc quyền cơ sở so với hội nghị cấp cao. 
 

Trong trường hợp này, thẩm quyền về nguyên tắc thuộc về các vùng. Nhà nước giữ lại những 

quyền hạn phân phối mà nhìn chung bao gồm các lĩnh vực cổ điển và thuộc về nhà vua mà các vùng 

không thể thực hiện được. Nhà nước cũng có những thẩm quyền về những lĩnh vực, theo bản chất của 

nó, vượt quá phạm vi lãnh thổ của từng vùng riêng lẻ. 
 

Nguyên tắc phụ trợ được trình bày trong hiến pháp như một nền tảng thiết yếu của thẩm quyền 

theo lãnh thổ. Điều 140 quy định về vấn đề này: "trên cơ sở nguyên tắc bổ trợ, các chính quyền địa 

phương có những thẩm quyền riêng, có những thẩm quyền chia sẻ với Nhà nước và có những thẩm 

quyền được Nhà nước chuyển giao cho” 
 

Đối với các thẩm quyền được chuyển giao, hiến pháp bảo đảm cho các vùng và các chính quyền 

địa phương bằng cách dành một điều khoản đặc biệt cho nguyên tắc tương quan tự động giữa chuyển 

giao thẩm quyền và chuyển giao các nguồn lực: "Bất kỳ chuyển giao thẩm quyền nào từ Nhà nước đến 

các vùng và các chính quyền địa phương khác, được quy định tại Điều 141, phải đi kèm với việc chuyển 

giao các nguồn lực tương ứng." 
 

Việc xác định các lĩnh vực có thẩm quyền của các vùng, của Nhà nước và của các chính quyền 

địa phương khác cũng như những quyền hạn được Nhà nước giao cho các vùng được quy định trong 

luật tổ chức liên quan đến các vùng. 
 

Vì lợi ích của các vùng, Hiến pháp cũng thừa nhận "sự tự do quản lý" (để các vùng tự quản lý 

công việc của mình. Đây còn là một đảm bảo được thiết lập bằng nguyên tắc có giá trị hiến định, cũng 

như tạo thành sự đoàn kết và hợp tác của những nền móng thiết yếu của việc tổ chức vùng và lãnh thổ 

của vương quốc (Điều 136). 
 

Hiến pháp đi xa hơn trong việc tăng cường thẩm quyền cho vùng bằng cách cho họ một "quyền 

lập quy » thực sự để áp dụng những quyết nghị của các cuộc họp của họ trong những lĩnh vực họ có 

thẩm quyền: "các vùng và chính quyền địa phương khác, Điều 140 chỉ rõ, trong phạm vi thuộc thẩm 

quyền của mình và thuộc lãnh thổ của mình, có một quyền lập quy để thực thi quyền hạn của mình. 
 

Một sự đổi mới ấn tượng khác của hiến pháp được chờ đợi từ lâu mà ủy ban tư vấn đã nhấn 

mạnh và đi theo hướng tăng cường tự chủ trong vùng, là việc chuyển giao quyền hành pháp của các 

Tổng đốc (wali) vùng cho Chủ tịch Hội đồng vùng, nguyên tắc này được quy định trong Điều 138, 

trong đó nêu rõ rằng "Chủ tịch hội đồng vùng và Chủ tịch các chính quyền địa phương khác sẽ thực 

hiện các quyết nghị và quyết định của các hội đồng này". Tuy nhiên, các thống đốc vùng được kêu gọi 

hỗ trợ các chủ tịch hội đồng vùng trong việc thực hiện kế hoạch và các chương trình phát triển". Dưới 

thẩm quyền của các bộ trưởng có liên quan, họ phối hợp thực hiện các dịch vụ (công) được tản quyền 

từ chính quyền trung ương và đảm bảo hoạt động đúng đắn của chúng. Họ thay mặt chính phủ bảo đảm 



áp dụng luật và "thực hiện các quy định và quyết định của chính phủ và thực thi giám sát hành chính" 

(Điều 145). 
 

Rõ ràng là để cho phép các vùng thực hiện quyền hạn một cách hiệu quả trong khuôn khổ một 

sự quản trị tốt, họ phải có đủ nguồn lực, đặc biệt là các nguồn tài chính. 
 

Những sự bảo đảm của Hiến pháp dành cho các vùng nhằm thực hiện quyền hạn của họ được 

kèm theo với các đảm bảo khác về nguồn lực. 
 

- Các nguồn lực được công nhận cho các vùng để thực hiện thẩm quyền của họ 
 

Có thể thấy rõ rằng, phân vùng nâng cao chỉ có thể thành công nếu các vùng có đủ nguồn lực 

để thực hiện việc quản lý các vấn đề vùng. 
 

Chính vì vậy, hiến pháp công nhận rằng các vùng và chính quyền địa phương có quyền có các 

mguồn lực tài chính riêng và các nguồn lực tài chính được Nhà nước phân bổ. 
 

c) Sự thừa nhận vai trò cơ bản của vùng trong lĩnh vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội 
 

Nghiên cứu các quy định của Hiến pháp liên quan đến vai trò kinh tế - xã hội của vùng cho thấy 

mong muốn rõ ràng của các nhà lập hiến : trao cho vùng, trong khuôn khổ xu hướng ku vực hoá nâng 

cao – vai trò là điều phối và khuyến khích phát triển kinh tế, là chủ thể chủ đạo trong phát triển lãnh 

thổ. 

Trong việc lập và theo dõi các chương trình phát triển cấp vùng, lập quy hoạch lãnh thổ, cấp 

vùng có vai trò nổi bật so với các cấp hành chính khác. 
 

Nguyên tắc về tính trội của vùng trong phát triển kinh tế- xã hội được thể hiện tại Điều 143 

Hiến pháp.  
 

Theo báo cáo của Uỷ ban tư vấn về phân vùng thì hội đồng vùng thực thi vai trò nổi trội so với 

các địa phương khác bởi hội đồng này có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, điều phối, 

làm hài hoà và liên kết trong tầm nhìn chung phát triển vùng – với những kiến nghị từ địa phương, một 

mặt vẫn tôn trọng những thẩm quyền riêng biệt của chúng39. 
 

Để bảo đảm cho vùng có thể thực hiện trọn vẹn các hoạt động của mình trong lĩnh vực phát 

triển kinh tế- xã hội, Hiến pháp đã cho phép vùng được thành lập hai quỹ : 
 

- Một quỹ lâm thời, về khía cạnh xã hội để giải quyết sự thiếu hụt rõ rệt của hầu hết các 

vùng về phát triển con người, cơ sở hạ tầng và thiết bị  
 

- Một quỹ liên minh lâu bền giữa các vùng nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực để giảm sự 

chênh lệch giữa các vùng (Điều 142). 
 

Hiến pháp thiết lập nên một liên kết cấp vùng để giảm sự bất bình đẳng liên quan đến sự phát 

triển lãnh thổ và sự khác biệt địa lý giữa các vùng. Liên kết cũng được quy định như là một nguyên tắc 

cơ bản trong Hiến pháp mới, cùng với các nội dung khác như sự hợp tác, tổ chức khu vực và lãnh thổ 

của Vương quốc. 
 

Song song với việc tạo ra các quỹ này, Nhà nước – trong khuôn khổ chiến lược phân vùng nâng 

cao - đã tăng đáng kể việc chuyển giao thẩm quyền cho các vùng nhằm tăng cường năng lực hành động 

và sáng kiến phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường. Hiến pháp coi vùng như là một chủ thể 

không thể thiếu trong việc thực hiện chính sách chung của Nhà nước và trong việc phát triển các chính 

sách lãnh thổ thông qua đại diện của họ tại Nghị viên (Điều 137). 
 

Các nhà soạn thảo Hiến pháp đã hoàn toàn ý thức được rằng một số vùng không thể tự mình 

điều hành các dự án phát triển và đó là lý do tại sao Hiến pháp đưa ra nguyên tắc hợp tác liên vùng. 

Điều 144 quy định rằng "các cơ quan có thẩm quyền địa phương có thể thành lập các nhóm với mục 

đích kết hợp các nguồn lực và các chương trình". Các vùng không bị  hạn chế trong việc tạo ra các 

nhóm liên kết giữa họ hoặc giao kết các thỏa thuận hợp tác với các chính quyền địa phương khác khi 

thực hiện một dự án chung. Một nguyên tắc được quy định tại Điều 143 của Hiến pháp nêu rõ rằng "khi 

sự phối hợp của một số chính quyền địa phương là cần thiết để thực hiện dự án, các cộng đồng liên 

quan tự quyết định về các phương thức hợp tác của mình".  
 

                                                           
39 Cf. www.régionalisationavancée.ma 



Cũng cần lưu ý rằng các vùng mới được quy định bởi Hiến pháp 2011 – phải vận hành trên 

nguyên tắc quản trị tốt được coi là một nguyên tắc cơ bản của hệ thống hiến pháp của Vương quốc, 

cùng với nguyên tắc tương quan giữa trách nhiệm và giám sát tài chính. Do đó, các vùng mới phải tuân 

thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, minh bạch, trách nhiệm và giải trình tài chính. "Bất kỳ người nào", 

theo Điều 158 của Hiến pháp, "được bầu cử hoặc bổ nhiệm, nắm giữ công quyền, thì phải khai báo 

thành văn, theo các phương thức luật định, về tài sản đang nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp và các thời 

điểm ngay, trong và cho đến kết thúc đảm nhiệm chức vụ".  
 

Việc Hiến pháp hiện hành tăng cường chính sách phân vùng đã tạo nên một bước tiến đáng kể 

và là một điểm mạnh cho phân cấp cấp vùng nói riêng và cho và tổ chức lãnh thổ của Vương quốc nói 

chung. Đây là một thành tựu cho nền dân chủ địa phương ở Ma-rốc. 
 

Nhưng hiến pháp, như chúng ta thường thấy, chỉ đặt ra các nguyên tắc và các định hướng chính. 

Bởi vậy vai trò thuộc về các đạo luật tổ chức – liên quan đến vùng và các cộng đồng lãnh thổ khác,  - 

quy định thẩm quyền cũng như nguồn gốc của nguồn lực của chúng. Trong báo cáo của mình, Ủy ban 

tư vấn về vùng Cao cấp cũng khuyến cáo rằng các pháp điển hoá  các cộng đồng lãnh thổ khác cũng 

được xem xét và bình luận. 
 

Mục 1.04 B – Tổ chức và hoạt động của vùng 

Ba đạo luật tổ chức đã được ban hành trong 2015. Chúng tương ứng với ba loại cộng đồng lãnh 

thổ của Vương quốc  Maroc: cấp vùng ; tỉnh (bao gồm cả tỉnh trưởng) và xã.40 
 

Trong luật vùng ngày 7 tháng 7 năm 2015, điều chúng tôi thấy thú vị là : vùng được trình bày 

và được định nghĩa là "một cộng đồng lãnh thổ theo luật công có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài 

chính. Nó tạo thành một trong những cấp của tổ chức lãnh thổ phân quyền của Vương quốc, dựa trên 

một phân vùng nâng cao  (Điều.3). 
 

Việc thành lập và tổ chức vùng cụ thể - theo điều 2 của Luật này – dựa trên sự ổn định và các 

nguyên tắc của Hiến pháp»   
 

- Trước tiên đó là nguyên tắc « tự chủ hành chính » theo đó mỗi vùng – trong khuôn 

khổ phạm vi thẩm quyền của mình – có quyền thảo luận một cách dân chủ và tự thực thi các quyết định 

của chính mình. 
 

- Đó cũng là nguyên tắc hợp tác và đoàn kết giữa các vùng ; giữa vùng và các cộng 

đồng lãnh thổ khác nhằm đạt được các mục đích chung và để thực thi các dự án chung ; 
 

- Vai trò trội của vùng so với các cộng đồng lãnh thổ khác trong việc trong việc chuẩn 

bị, thực hiện và giám sát các chương trình phát triển vùng và các kế hoạch quy hoạch lãnh thổ vùng 

(trong khi vẫn tôn trọng các thẩm quyền của các cộng đồng lãnh thổ khác) được khẳng định mạnh mẽ 

bằng việc bắt buộc các cơ quan công quyền phải thừa nhận điều này 
 

-  Nguyên tắc phân cấp được hiểu như là nền tảng cơ bản của việc phân chia việc thực 

hiện thẩm quyền của vùng - được xác định và phát triển theo ba trục tiếp cận đề xuất bởi Ủy ban tư vấn 

(CCR) và được thông qua bởi hiến pháp – bao gồm quy định về : các thẩm quyền riêng của địa phương ; 

các thẩm quyền được chia sẻ với Nhà nước và các thẩm quyền được chuyển giao từ Nhà nước cho các 

vùng. Luật Tổ chức ngày 7 tháng 7 năm 2015 nhấn mạnh rằng : trong trường hợp này, việc chuyển giao 

quyền hạn phải kèm theo việc chuyển giao các nguồn lực tương ứng cho phép vùng thực hiện đầy đủ 

các quyền hạn của mình. 
 

Sau khi quy định các nguyên tắc chung của vùng nâng cao, luật tổ chức liên quan đến các cơ 

quan của các vùng đã đưa ra mô hình cấu trúc vùng mới, bao gồm hội đồng vùng - cơ quan thảo luận, 

nghị quyết - và chủ tịch vùng - cơ quan hành chính của vùng 
 

 Về hội đồng vùng, Điều 9 của luật tổ chức nói trên quy định : "các công việc của vùng  

được quản lý bởi một hội đồng mà các thành viên được bầu qua bỏ phiếu phổ thông trực tiếp »41 
 

                                                           
40 Cf. B.O của Vương quốc số °6440 ngày 18 tháng hai năm 2016 
41Phù hợp với các quy định của Luật tổ chức số 59-11 liên quan dến bầu cử các thành viên của hội đồng dân cử 

của các cộng đồng lãnh thổ, được ban hành bởi Dahir ngày 11/11/2011 Cf., B.O. n°2426 ngày 19-7-2012) 



- Chủ tịch và phó chủ tịch được bầu bằng cách bỏ phiếu công khai bởi các thành viên của 

hội đồng. 
 

- Luật tổ chức nghiêm cấm việc kiêm nhiệm cùng lúc cương vị Chủ tịch với các công 

việc : thành viên của chính phủ, quốc hội và các tổ chức khác như hội đồng kinh tế xã hội và môi trường, 

Hội đồng cạnh tranh, Cơ quan thẩm quyền cao về truyền thông nghe nhìn và Cơ quan quốc gia về 

phòng, chống và chống tham nhũng. 
 

- Chức năng chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng vùng cũng không kiêm nhiệm với chức 

vụ của chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồngcủa một cộng đồng lãnh thổ khác, chủ tịch hoặc phó chủ tịch 

của một Phòng nghề nghiệp hoặc chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng quận. 
 

Luật về vùng cũng có các điều khoản đặc biệt về bình đẳng giới: "Để đạt được sự ngang bằng 

theo Điều 19 của Hiến pháp, cần phải bảo đảm rằng danh sách ứng cử viên cho chức vụ Phó Chủ tịch 

bao gồm ít nhất 1/3 ứng viên là nữ giới "(Điều 19 của Luật Tổ chức) 

 

Điều 29 của luật này cũng nhấn mạnh rằng cần phải tính đến "nguyên tắc cân bằng giữa nam 

và nữ" trong việc ứng cử vào nhiệm kỳ của các ủy ban thường trực ". 
 

- Một điểm mới của luật về vùng – làm nổi bật xu hướng dân chủ hoá các thể chế được khởi 

xướng bởi hiến pháp năm 2011 là : dành cho « vị trí của một ủy ban thường trực cho phe đối lập "(Điều 

30) 
 

- Cần lưu ý rằng các đại diện dân cử tại vùng được hưởng một quy chế đặc biệt – theo đó Luật 

tổ chức dành toàn bộ chương (Chương III về "địa vị của cán bộ dân cử"). Theo đó họ có các đặc quyền, 

quyền hạn và bảo đảm, nhưng bù lại, họ phải tuân theo các nghĩa vụ, ràng buộc và thậm chí có thể bị 

trừng phạt. 
 

Quyền hành chính của vùng đã được chính thức chuyển giao cho chủ tịch hội đồng vùng, phù 

hợp với hiến pháp và theo đề nghị của ủy ban cố vấn. Thống đốc vùng có vai trò hỗ trợ các vị Chủ tịch 

của vùng. 
 

Do đó, Chủ tịch thực hiện các cuộc thảo luận và quyết định của Hội đồng vùng và thực hiện tất 

cả các biện pháp cần thiết cho mục đích này, như chuẩn bị và thực hiện ngân sách, thực hiện chương 

trình phát triển khu vực và kế hoạch phát triển vùng. quy hoạch không gian. 
 

Chủ tịch vùng có quyền thực thi các cuộc thảo luận và quyết định của hội đồng vùng và thực 

hiện tất cả các biện pháp cần thiết cho mục đích này như chuẩn bị và thực hiện ngân sách, thực hiện 

chương trình phát triển vùng và quy hoạch, kế hoạchvùng. 
 

Chủ tịch vùng cũng người quyết định thu chi ngân sách vùng, và lãnh đạo cao nhất về nhân sự 

cấp vùng. Chủ tịch vùng cũng đại diện cho vùng trong tất cả các hoạt động về quản lý hộ tịch, hành 

chính và tư pháp. 
 

Luật tổ chức ngày 7 tháng 7 năm 2015 trao cho chủ tịch vùng và Hội đồng vùng nguồn nhân 

lực và hành chính, các công cụ thực tiễn để quản lý các công việc của vùng. 
 

Trước hết, chính quyền của vùng: Trên thực tế, không giống như các vùng trước đây không có 

trụ sở cụ thể, các vùng mới hiện nay có một chính quyền khá lớn trong đó luôn luôn có một phòng tổng 

hợp dịch vụ và một phòng phụ trách công việc của Chủ tịch và Hội đồng vùng. 
 

Ngoài cơ cấu này, luật Vùng đã quy định về việc thành lập các cơ quan thực hiện dự án vùng 

để cung cấp cho hội đồng vùng, theo yêu cầu của chủ tịch, tất cả các hình thức trợ giúp pháp lý và hành 

chính, kỹ thuật tài chính trong quá trình nghiên cứu và phát triển các dự án và các chương trình phát 

triển. 
 

Cần lưu ý rằng việc thành lập cơ quan này được thực hiện theo đề xuất của Ủy ban Cố 

vấn về Phát triển vùng. Cơ quan này là một pháp nhân công pháp có quyền tự chủ hành chính 

và tài chính. Nó được thành lập ở mỗi vùng và do một ủy ban giám sát và kiểm soát  đứng đầu 

là một giám đốc-  quản lý. 
 

Luật mới về vùng cũng đã cho phép thành lập cơ chế đối thoại và tham vấn có sự tham gia - ba 

cơ quan hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và các chủ thể kinh tế trong vùng. 



 

Các điều kiện để thực hiện quyền khiếu nại của công dân và các hiệp hội trong chương trình 

nghị sự của hội đồng vùng cũng được quy định rõ ràng. 
 

Trong số những điều kiện này, trước hết người ta lưu ý rằng người khiếu nại phải là cư dân của 

vùng hoặc tham gia vào một hoạt động kinh tế, thương mại hoặc nghề nghiệp ở vùng. 
 

Người khiếu nại phải có một lợi ích liên quan chung trong việc đệ trình khiếu nại. 
 

Ngoài ra, đơn yêu cầu phải đáp ứng một số lượng chữ ký phụ thuộc vào dân số của từng vùng42. 
 

Mục đích của khiếu nại cũng không được ảnh hưởng đến sự ổn định quy định tại Điều 1 của 

Hiến pháp, đó là tôn giáo Hồi giáo phổ biến, đoàn kết dân tộc, chế độ quân chủ lập hiến và sự lựa chọn 

dân chủ. 
 

Cũng theo nghĩa tăng cường sự phân quyền trong khu vực và sự phát triển sâu sắc nền dân chủ 

địa phương, việc kiểm soát hành chính đối với các quyết định của Chủ tịch và các kỳ họp  của Hội đồng 

vùng đã được nới lỏng đáng kể cả về thời hạn và về phạm vi các quyết định thuộc diện phải qua phê 

chuẩn trước của các cơ quan trung ương (Bộ trưởng Nội vụ và Tổng đốc của vùng). 
 

Đồng thời, vai trò của các cơ quan tư pháp trong việc kiểm soát tính hợp pháp của các hành 

động của Chủ tịch và Hội đồng vùng được tăng cường. Bộ trưởng Nội vụ và Tổng đốc của vùng cần 

phải nộp đơn lên tòa án hành chính để có thể yêu cầu huỷ bỏ hay phản đối quyết định của chính quyền 

vùng – một chính quyền đã được phân cấp. 
 

Về vấn đề này, Ủy ban Tư vấn về Phát triển vùng đã đề xuất hạn chế các cơ chế « tiền kiểm » 

và đồng thời tăng cường giám sát và đánh giá về sau, để duy trì việc xem xét lại tính hợp pháp của quyết 

định, bao gồm cả việc tạm đình chỉnh thi hành quyết định khi bị kiện ra toà án. 
 

Kiểm soát của cơ quan tư pháp, do bản chất được thực hiện bởi các cơ quan độc lập (các tòa án 

hành chính và các tòa án kiểm toán cấp vùng), sẽ là cơ chế đảm bảo sự tôn trọng quyền tự quản của 

vùng. 
 

Ngoài các kiểm soát này và phù hợp với các quy tắc quản trị tốt, luật tổ chức vùng, đã quy định 

rằng các vùng mới – trong phạm vi phân vùng nâng cao, có một hệ thống kiểm toán và kiểm soát 

quản lý dựa trên đánh giá hoạt động và Trách nhiệm giải trình: Điều 246 quy định rằng "vùng -  dưới 

sự giám sát của Chủ tịch Hội đồng, đánh giá hành động của mình, thiết lập kiểm soát nội bộ, kiểm toán 

và trình bày kết quả quản lý ". Quy định này cũng nêu rõ rằng "các báo cáo đánh giá được công khai, 

bằng bất cứ phương tiện thông thường nào, để công chúng có thể tham khảo chúng". 
 

Hệ thống tài chính và các nguồn tài chính của vùng là trọng tâm của mô hình phân vùng 

nâng cao. Nếu không có các phương tiện tài chính đầy đủ, các vùng mới sẽ không thể đương đầu với 

nhiều thách thức đang chờ đợi chúng. Về vấn đề này, cần lưu ý rằng Hiến pháp năm 2011 và Luậttổ 

chức liên quan đến vùng quy định rằng, để thực hiện quyền hạn của mình, các nguồn lực tài chính của 

mình, các nguồn lực tài chính sẽ được phân bổ bởi Nhà nước và từ một số khoản vay cho các vùng. 
 

Nhà nước, theo quy định của Điều 188 của luật tổ chức nói trên sẽ được giữ, theo hướng tăng 

lên và theo Luật Tài chính, các mức thuế suất bằng 5% số tiền thu được từ thuếdoanh nghiệp, 5% từ 

thuế thu nhập và 20% số tiền thu được từ thuế đối với hợp đồng bảo hiểm, được cộng thêm tín dụng từ 

ngân sách nhà nước với mức trần 10 tỷ dirham vào năm 2021. 
 

Việc đưa những con số này vào luật tổ chức thể hiện cam kết của các cơ quan nhà nước đối với 

các vùng và cũng phản ánh ý chí của họ muốn đưa ra một ý nghĩa thiết thực cho việc phân vùng hoá 

nâng cao. Mặc dù đây là một con số khiêm tốn so với nhu cầu của các vùng, điều quan trọng là, theo 

một số nhà quan sát, khi nó được gắn với ngân sách nhà nước.43 
 

Đóng góp của ngân sách chung cho 12 vùng của Vương quốc Maroc theo luật tài chính sẽ được 

phân bổ theo các tiêu chí sau: 
 

                                                           
42 Số lượng chữ ký không được thấp hơn : 

- 300 đối với các vùng có dân số dưới 1 000 000 người ; 

- 400 đối với các vùng có số dân từ 1 000 000 đến 3 000 000 người ; 

- 500 đối với các vùng có số dân lớn hơn 3 000 000 người. 
43Xem: A. Chentouf, «  Nguồn tài chính nào cho vùng » ? Challenge du 22/07/2017 



- 50% bằng nhau giữa các vùng 

- 37,5%  tính trên số lượng cư dân của vùng 

- 12% tính trên diện tích của vùng 44 
 

Ngoài các nguồn này, cần nhớ rằng hiến pháp 2011 đã quy định việc xây  dựng hai quỹ cho 

cácvùng: quỹ nâng cấp xã hội để xoá bỏ thâm hụt trong phát triển con người, cơ sở hạ tầng trang thiết 

bị và quỹ đoàn kết liên vùng nhằm mục đích phân phối công bằng các nguồn lực nhằm giảm sự chênh 

lệch giữa các vùng. 
 

Các tiêu chuẩn để hưởng lợi từ quỹ đầu tiên và những tiêu chuẩn liên quan đến việc phân phối 

số tiền thu được từ quỹ thứ hai được ấn định bằng nghị định. 
 

Như có thể thấy, việc thực hiện các điều khoản nhất định của luật tổ chức vùng đòi hỏi phải có 

những văn bản hướng dẫn thi hành. 
 

Cho đến nay, đã có hơn 20 nghị định về lĩnh vực này. Về vấn đề này, có thể thấy rằng hai năm 

sau khi thành lập các hội đồng vùng – tính từ cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 9 năm 2015, kho tàng công 

cụ các văn bản pháp quy cụ thể hoá luật tổ chức nói trên hầu như đã hoàn tất. Tuy nhiên, như Đức vua 

đã khẳng định rõ trong bài phát biểu của ông vào ngày 13 tháng 10 năm 2017, nhân dịp khai mạc phiên 

họp đầu tiên của Quốc hội: 
 

« Phân vùng không chỉ giản đơn là một tập hợp luật và thủ tục hành chính. Đó là, về cơ bản, sự 

biểu hiện của một sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc của nhà nước, nó cũng là sự hỗ trợ của một cách 

tiếp cận thực tế trong quản trị lãnh thổ. Hơn nữa, nó là cách hiệu quả nhất để vượt qua những vấn đề 

địa phương và đáp ứng nhu cầu của cư dân -  những người chịu ảnh hưởng trực tiếp ... 
 

Nhận thức được rằng, không có giải pháp duy nhất cho các vấn đề phát sinh ở các vùng khác 

nhau của đất nước, chúng tôi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách công  theo mối 

quan tâm của người dân dựa trên nhu cầu dân chúng và đặc thù của từng vùng. Để đảm bảo quản lý 

công việc của địa phương có hiệu quả hơn, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp giữa việc 

chuyển giao thẩm quyền cho vùng đi kèm với nguồn nhân lực có trình độ và các phương tiện tài chính 

đầy đủ. Về vấn đề này, chúng tôi đưa ra định hướng này cho chính phủ để thiết lập một thời gian biểu 

nghiêm ngặt để đạt tới mục tiêu phân vùng nâng cao ... 45. 
 

Sự thành công của việc phân vùng nâng cao không chỉ phụ thuộc vào các văn bản mà còn phụ 

thuộc vào các phương tiện trao cho các hội đồng vùng mới và vào chính sách tản quyền – được thực thi 

song hành với phân quyền cho vùng46. 
 

Nhà Vua đã nhắc lại khía cạnh này trong bài phát biểu gần đây của ngài : "Chúng tôi cũng kêu 

gọi, như chúng tôi đã làm nhiều hơn một lần trước đây, việc soạn thảo và thông qua một hiến chương 

nâng cao về phân quyền hành chính". 

  

                                                           
44 Xem : Nghị định ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định các tiêu chí phân bổ đóng góp từ ngân sách nhà nước 

chung giữa các vùng, B.O N°6566 du 4-5-2017, p : 533. 
45 Xem Diễn văn , Le Matin ngày 13/10/ 2017 
46 Xem. H. Ouazzani Chahdi, « Vùng và ý nghĩa của tản quyền », REMALD, chủ đề thời sự, n° 71, 2011, pp. : 77 

et s. 
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1. Tendances communes de la décentralisation administrative dans le monde 
 

  La décentralisation administrative s’entend d’un des contenus importants dans 

l’organisation et le fonctionnement de l’Etat sous la forme des unités administratives- 

territoires. Dans l’histoire du développement de l’être humain, il y a plusieurs modèles de 

décentralisation, la répartition des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir local créée 

par chaque pays en fonction de chaque période de développement, ce qui permet la diversité, 

la richesse47 dans les méthodes d’organisation et de fonctionnement de l’autorité locale dans 

des pays. Depuis les années 80 du XXème siècle, la tendance de décentralisation administrative 

est fortement renforcée et alors les habitants bénéficient d’avantage des droits, plus de 

compétences sont attribuées à l’autorité locale par l’autorité centrale. Cela s’exprime par les 

raisons suivantes : 
 

  Premièrement, la faillite résulte du fait que l’Etat intervenait trop dans l’économie 

après la Grande Récession (1929 – 1931) jusqu’à des années 80. 
 

  Ce modèle d’intervention est soutenu par la théorie économique de l’école J.M. Keynes 

dont l’argument est que la main invisible du marché contient trop de défauts. Dans plusieur 

pays européens et amériques ont étées appliqué les mesures d’intervention de l’Etat visant à 

résoudre les défis en matière d’inflation, de chômage, de manque dans la prestation des services 

publics en faveur des habitants et alors promouvant la croissance économique. Pourtant la 

stagnation de la croissance économique débutait dans les années 1970 en accompagnant 

l’inflation et la récession s’éternisant, combinée à la crise pétrolière 1973-74 et 1978-79, les 

crises des dettes des pays de l’Amérique latine au début des années 1980, ce qui pose une 

question dans laquelle on doit redéfinir la relation entre l’Etat et le marché.  
 

  Cette réalité montre que si l’Etat intervient trop dans le marché à long terme, il en 

résultera des conséquences suivantes: premièrement, l’Etat fera “déformer” le mécanisme de 

marché, provoquant la réduction de la motrice de développement économique; deuxièmement, 

une forte intervention de l’Etat dans le marché fera “gonfler” l’appareil de l’Etat, augmentant 

de plus en plus les dépenses publiques; troisièmement, l’économie deviendra de temps en temps 

moins efficace, ensuite la hausse des coûts publics entraînant le déficit budgétaire de l’Etat. 
 

  C’est la raison pour laquelle l’Etat devrait redéfinir ses fonctionnalités, ses tâches, faire 

du choix entre les fonctionnalités retenues et celles transférées au secteur privé; délimiter de 

nouveau les attributions entre les autorités de tout niveau. 
 

  Deuxièmement, le développement dans l’économie institutionnelle utilise la théorie du 

“choix public” comme prémisse de la politique publique qui prend la décentralisation au coeur. 

Selon cette théorie, le processus de décentralisation est un choix créant une opération même 

que celle du marché libre où les citoyens en qualité d’acheteur rencontreront les organes d’Etat 

locaux en qualité de vendeur. Cette approche de décentralisation a créé des conditions  
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47 Prof associé. Dr. Nguyễn Minh Đoan, Décentralisation administrative entre le pouvoir central et le pouvoir 

local 

http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/NhaNuocVaPhapLuat/View_Detail.aspx?ItemID=97 



 

 

favorables pour l’opération plus efficace de l’Etat par la réduction du fardeau pesant sur des 

organes centraux.   
 

  Troisièmement, beaucoup de pays développés y compris les pays OCDE ont procédé 

à la réforme du secteur public par le biais des mesures de décentralisation du marché comme 

la privatisation et la corporatisation des entreprises prestataires de services publiques, 

permettant aux secteurs non publics de participer à la fourniture des services publics. Toutes 

ces mesures visent à répondre aux demandes des habitants en matière d’augmentation de la 

qualité et de l’efficacité des services, réduire le fardeau budgétaire du gouvernement.  
 

  Quatrièmement, dans les pays en développement, de l’Amérique latine aux pays 

asiatiques, le modèle de gestion centralisée de l’Etat révèle de nombreuses faiblesses qui se 

manifestent par l’organisation encombrante de l’appareil de l’Etat, la bureaucratique, la 

corruption et la stagnation, il en résulte que l’économique stagne et la vague d’exigence sur la 

démocratisation. Ces pays ont reconnu le rôle important des autorités locales en conférant 

l’autonomie à l’autorité locale et en augmentant la participation des habitants. L’effondrement 

du modèle économique centralement planifié dans ce temps-là rendait la décentralisation un 

modèle plus adapté dans la gestion avec plus de participation du marché dans un contexte géré 

par l’Etat.     
 

  Cinquièmement, les exigences de l’économie de marché et de l’intégration dans 

l’économie internationale, les progrès de la science et de la technologie, en particulier les 

technologies de l’information, ont poussé l’expansion de l'économie du savoir, ce qui a promu 

le rôle de plus en plus puissant de la démocratie directe, l'autonomie des citoyens. Tandis que 

les organisations de donateurs tels que le PNUD, le FMI, la Banque mondiale, la BAD et les 

organismes donateurs bilatéraux des pays développés prennent également la décentralisation 

comme condition de financer les pays en développement. Parce qu’ils ont dit que la 

décentralisation apportera une plus grande efficacité au programme de parrainage pour le 

développement lorsque les résidents locaux dans les pays en développement ont le droit de 

participer davantage au processus de mise en œuvre du programme, de renforcement du suivi 

et surtout elle permet d’éviter la bureaucratie lourde, la corruption de l’appareil de l’autorité 

centrale. Cela oblige plus ou moins les pays en développement à donner des programmes de 

décentralisation pour pouvoir recevoir des subventions. 
 

  La tendance de la décentralisation administrative a été mise en œuvre dans de 

nombreux pays à travers le monde; chaque pays, en fonction de leurs conditions spécifiques, 

procède à la décentralisation des unités administratives – territoires. L’essence de la 

décentralisation est la répartition des pouvoirs, des fonctions et des tâches entre l’autorité 

centrale et l’autorité locale. Les autorités locales ont leurs tâches, pouvoirs, responsabilités et 

ressources, en fonction de la capacité réelle de la localité, pour exécuter les attributions 

attribuées. 
 

  Cette décentralisation vise à remédier à certaines lacunes dans la structure 

organisationnelle et le fonctionnement des États contemporains : (1) surmonter la centralisation 

du pouvoir central; (2) éviter la répétition de la structure organisationnelle et du régime de 

gestion des autorités locales; (3) surmonter la passivité, la dépendance, le mécanisme 

“demande-donation” de l’autorité locale vers l’autorité centrale. 
 

  La mise en oeuvre de la décentralisation administrative a pour but de renforcer le 

dynamisme, la créativité des autorités locales; surmonter les faiblesses dans l’organisation et 

le fonctionnement de l’Etat, en particulier de l’autorité centrale. C’est en effet une tendance 

indispensable dans le processus de réforme socio-économique dans les pays en développement 

et en mise en œuvre de la transformation du mécanisme de gestion comme le Vietnam. 
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 2. La réalité de la décentralisation administrative au Vietnam 
 

 2.1. Prise en conscience du Parti et de l’Etat sur la décentralisation administrative au 

Vietnam. 
 

  La décentralisation administrative est une grande politique, un contenu important qui 

sont systématiquement abordés de manière cohérente dans les politiques du Parti et de la 

législation de notre Etat ces derniers temps. La résolution de la troisième plénière du Comité 

central du Parti communiste du Vietnam (VIIIe Congrès) a défini la direction à suivre pour 

“attribuer les responsabilités et les pouvoirs entre les administrations vers la décentralisation 

aux autorités locales, en combinaison entre la gestion du secteur et celle du territoire, en suivant 

strictement les principes du centralisme démocratique”. Les documents du 9ème Congrès du 

Parti définit : “Répartir des compétences; déléguer des competences et  renforcer l’autonomie 

des autorités locales” et “Répartir forcement et globalement des compétences entre tous les 

niveaux des institutions dans le système administratif de l'Etat” sont des orientations visant à 

réformer l’institution et le mode de fonctionnement de l’Etat. Le XIe Congrès du Parti a affirmé 

“la décentralisation à l’autorité locale est parrallèlement mise en oeuvre avec le renforcement 

du control et la supervision du pouvoir central”2; Le XIIe Congrès a continué d’affirmer: 

“Perfectionner le mécanisme de la décentralisation, des subventions cohérentes et transparentes 

dans la direction, la gestion du system administratif, du niveau central au niveau local”3. 
 

  La décentralisation administrative dans notre pays donne en effet à chaque niveau 

administratif et territorial le droit à l’autodétermination et à l’autogestion des travaux 

spécifiques dans les domaines. Les autorités locales ont leurs tâches, pouvoirs, responsabilités 

et ressources, en fonction de la capacité réelle de la localité, pour exécuter les attributions 

attribuées. Ces tâches et pouvoirs d’autodétermination sont exercés par des personnes morales 

publiques, à savoir les conseils populaires, les comités populaires et les organes spécialisées 

des comités populaires. Mais l’autorité locale fonctionne sous le contrôle et la supervision du 

gouvernement central. 

  Les réalisations obtenues de la décentralisation au cours des dernières années ont 

favorisé l’initiative et la créativité des autorités locales, l’exploitation des ressources 

contribuant à améliorer l’efficacité de la gestion étatique et la promotion socio-économique de 

la localité, au service des besoins de l’organisation et des intérêts du peuple. 
 

  La décentralisation administrative dans certains domaines a initialement obtenu de 

beaux fruits. En établissant et en perfectionnant le régime de gestion du secteur, la 

décentralisation a été plus prise au sérieux, les fondements juridiques pour la décentralisation 

de l’État dans certains domaines ont été formés. Beaucoup de nouveaux lois, ordonnances et 

décrets ont été mis en place, modifiés et complétés pour délimiter les compétences entre les 

organismes centraux et locaux dans l’esprit du transfert des tâches aux autorités locales. 
 

  Cependant, le processus de décentralisation entre le gouvernement et les autorités 

locales à tous les niveaux en général n’a pas répondu aux exigences urgentes de la réalité, il 

existe beaucoup de limites. Par exemple, la pratique de la gestion de la terre par l’État au cours 

des dernières années a prouvé ce qui précède. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, 

l’inspection de la situation réelle de l’usage des terres agricoles, le gouvernement a découvert 

que de nombreux comités populaires des provinces et des villes du pays ont pris des terres “Bờ 

xôi, ruôṇg mâṭ” (des terres fertiles) des paysans pour attribuer à de nombreux projets de golf, 

provoquant une grande menace relative à l’usage efficace du fonds de terres agricoles. Ou, 

plusieurs autorités provinciales se mettent l’accord sur la location pour les sociétés étrangères 

à louer des forêts frontalières ..., ce qui menace la sécurité nationale, la souveraineté, la stabilité 

et le développement socio-économique des zones d’habitation des minorités ethniques ... 
 

  Toutes ces réalités montrent que le processus de décentralisation de l’État dans notre 

pays présente maintenant certains avantages, mais il existe également de grandes difficultés et 

des défis à surmonter. 
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 2.2 Avantages  
 

 

  Premièrement, le Parti Communiste et l’Etat reconnaissent l’importance de la 

décentralisation administrative et le renforcement de la décentralisation administrative visant à 

rehausser l’efficience et l’efficacité de l’administration du pays.  
 

 

  L’initiative de la décentralisation administrative est présentée dans les documents du 

Parti Communiste. Certes, la Résolution adoptée lors du IIXe plénum du Comité central (VIIe 

mandat) a souligné : «Le Gouvernement le les organes d’administration, à tous les échelons, 

se concentrent sur la gouvernance au niveau national… » ; «Définir clairement les 

responsabilités et compétences inhérentes à la gestion au niveau des Ministères et des 

autorités locales en fonction des caractéristiques de chaque secteur et domaine… » ; 

«Répartir les responsabilités, les compétences entre les autorités locales de façon plus 

transparente pour les entités locales, en resserant la coordination entre la gestion sectorielle 

et l’administration territoriale ». La question de la décentralisation administrative est encore 

abordée dans la Résolution des IXe, Xe, XIe et XIIe du Congrès national du Parti Communiste.   
 

  La répartition des compétences dans tous les secteurs entre le pouvoir central et le 

pouvoir local est prévue par la Loi sur l’organisation des Conseils du peuple et Comités 

populaires en 2003 et par d’autres lois spécialisées concernant la gestion des finances, du 

foncier, de l’éducation…. La Résolution du Gouvernement n°08/2004/NQ-CP du 30/06/2004 

sur l'accélération de la décentralisation de la gestion publique entre le gouvernement et les 

autorités locales a donné priorité aux domaines, par exemple, gestion de la planification, 

planification et investissement au service du développement, gestion du budget de l’Etat ; 

gestion du foncier, des ressources et des patrimoines de l’Etat ; gestion des entreprises 

publiques ; gestion des activités de service public ; gestion de l’appareil organisationnel et 

contingent de cadres et fonctionnaires. Une série des décrets du Gouvernement ont été 

promulgués en se basant sur la répartition pertinente des compétences entre le Gouvernement 

et les comités populaires des collectivités locales dans la gestion de planification ; gestion des 

investissements et construction ; gestion de l’APD ; gestion des conseils de gestion des parcs 

industriels, des zones de production, des zones de hautes technologies ; éducation, formation, 

sciences et technologies, transport, environnement, culture-information. 
 

  Deuxièmement, la décentralisation administrative a été renforcée de manière diligente 

et intégrale au cours du Renouveau du pays, notamment avec l’accélération des réformes 

administratives. 
 

  Troisièmement, l’Etat et le Gouvernement vietnamiens attache l’importance à la 

décentralisation administrative au cours de la transition de l’économie planifiée et centralisée 

vers l’économie de marché en menant des politiques macro-économiques, notamment au 

moment où le Vietnam envisage de perfectionner l’économie de marché à orientation socialiste. 
 

  Quatrièmement, le renforcement de la décentralisation administrative s’impose dans 

le contexte où le Vietnam accélère son intégration internationale dynamique et proactive dont 

l’intégration économique mondiale. L’intégration régionale et internationale permet au 

Vietnam d’élargir sa coopération et faciliter son partage des expériences avec d’autres pays en 

matière de décentralisation administrative.  
 

  Cinquièmement, les autorités locales montrent de leur initiative, leur disponibilité et 

leur responsabilité dans la décentralisation administrative. Malgré la différence des 

caractéristiques entre les échelons et les unités administratives, chaque collectivité locale se 

montre responsable devant les citoyens grâce à la répartition claire des compétences et 

responsabilités ; effectue des tâches de son plein gré dans le développement socio-économique 

au sein de son territoire ; assure l’ordre social ; lutte contre les calamités naturelles et les 

épidémies et d’autres problèmes sociaux ; et évite la dépendance de la direction du pouvoir 

central.  
 

  De plus, les autorités locales se montrent toujours autonomes : ils utilisent de façon 

efficace leurs ressources matérielles et humaines et profitent au mieux des investissements 
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nationaux et étrangers, afin de contribuer au développement socio-économique et à 

l’augmentation des recettes de l’Etat. Plusieurs localités ont mobilisé au maximum les moyens 

nécessaires sur le principe « effort commun de l’Etat et du peuple » en matière de construction 

des infrastructures de production ainsi que de bien-être social. 
 

  Sixièmement, la plupart des collectivités locales profitent de leurs potentiels 

spécifiques, exploitent des ressources et de la main d’œuvre, restructurent l’économie 

régionale, développent les secteurs et les métiers, l’industrie, l’artisanat, le commerce, le 

tourisme, …. Outre les zones industrielles concentrées, les zones économiques de pointe de 

l’Etat, la plupart des provinces et des villes relevant directement du pouvoir central possèdent 

leurs zones économiques et attirent des investissements nationaux et étrangers pour développer 

les entreprises.  
 

  Les avantages de la décentralisation administrative au Vietnam confirment la 

pertinence des politiques de décentralisation administrative, tout en répondant à la demande de 

développement socio-économique de notre pays ; il s’agit en effet d’un dynamique important 

du processus de décentralisation et de gouvernance locale.  
 

 2.3. Difficultés actuelles dans la décentralisation administrative  
 

  Premièrement, la reconnaissance insuffisante de la nature et du rôle de la 

décentralisation administrative dans certains domaines et par certaines collectivités locales. Le 

manque de clarté de la répartition des attributions confiées aux autorités locales atteint 

l’organisation et le fonctionnement des établissements de service public (enseignement 

élémentaire et formation professionnelle) ; santé ; services de production agricole, industrielle, 

aquatique ; protection des végétaux et lutte contre les épidémies. Il est notamment la question 

du retard du transfert des compétences aux autorités locales permettant de répondre aux besoins 

de la population à travers les procédures administratives.  
 

 Deuxièmement, il existe également le manque de clarté de l’attribution des 

compétences au niveau du général au spécifique, et entre les institutions.  
 

   En matière des règlements, l’Etat assume sa gouvernance générale, et à travers son 

système institutionnel et ces règlements sont concrétisés par les collectivités locales. De 

nombreux travaux ont été confiés aux collectivités locales mais les règlements y inhérents ne 

sont pas clairs et suffisants. Pour s’en tenir à un exemple, l’effacement de la différence entre 

l’économie centralement planifiée et l’économie locale ; la suppression du rôle principale du 

pouvoir central pour les entreprises publiques. Ces difficultés sont des questions principales 

qui font obstacle à la répartition des compétences.   
 

 La planification des infrastructures dans les collectivités locales est une des tâches 

prioritaires de la planification du Gouvernement. Cependant, la planification des infrastructures 

au service de l’industrialisation et la modernisation n’est pas encore décidée et rendue publique.  
 

   En matière de l’exécution des compétences, au lieu d’explorer la dynamique 

concurrentielle, certaines localités mènent des actions en concurrence déloyale. En fait, afin 

d’attirer les investissements, plusieurs autorités locales se désintérressent de la mise en œuvre 

des dispositions de la loi facilitant les opérations des investisseurs et des entreprises, elles 

cherchent à faire baisser le prix de location de terrain, prolonger le délai du recouvrement des 

impôts ; à développer les usines et zones industrielles sans respecter les dispositions sur 

l’aménagement. Les projets d’infrastructures profitent du budget de l’Etat sans but précis, ce 

qui provoque le gaspillage et d’importantes pertes économiques.  
 

 Troisièmement, la coopération entre le pouvoir local et les ministères, surtout avec les 

unités décentralisées, et entre les collectivités locales. La collaboration entre les localités dans 

une même région économique dynamique reste encore modeste. La répartition des 

compétences entre les organes de l’Etat central n’est pas assez claire, cela devient un obstacle 

à la décentralisation administrative au niveau local. Il arrive également les doubles emplois : 

pour une mission de l’administration, les provinces et districts sont simultanément compétents. 
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Par exemple, la délivrance de l’immatriculation d’entreprise est du ressort en même temps des 

autorités du district (pour les foyers et coopératives) et de la province (pour les entreprises).  
 

 Quatrièmement, la lourdeur et la complexité de l’organisation et du fonctionnement 

administratif du pouvoir central diminue l’efficacité et l’efficience de la gouvernance du pays 

en général et de la répartition des compétences en particulier.  
 

 En vertu de la loi en vigueur, le système administratif est fondé sur la distinction en 

quatre échelons institutionnels : gouvernement et 3 niveaux des autorités locales. Le 

gouvernement est l’institution administrative suprême. Le Gouvernement gère au niveau 

national, l’exécution des missions politiques, économiques, culturelles, sociales, de défense 

nationale, de sécurité nationale et des relations extérieures de l’Etat. Il garantit l’efficacité de 

l’appareil d’Etat du niveau central au niveau local, le respect et l’application de la Constitution 

et de la loi. Il cherche à valoriser les droits souverains du peuple dans l’oeuvre de l’édification 

et de défense de la Patrie et à améliorer la vie matérielle et culturelle de la population. 

L’organisation et le fonctionnement des conseils populaires et les comités populaires à chaque 

échelon de l’administration s’effectuent en se basant sur les principes du centralisme 

démocratique. Ces organes exécutent leurs missions et attributions conformément à la 

Constitution, aux dispositions législatives et aux textes de l’organe administratif supérieur. Les 

missions ont été confiées à chaque échelon administratif dans les mêmes domaines, à savoir : 

économie, social, sécurité, défense nationale.  
 

 Avec ce dysfonctionnement, les collectivités locales de 3 niveaux font face à la 

superpostion des compétences et des missions. Une tâche sur un même territoire, dans les 

domaiens comme aménagement, développement agricole et industriel, santé, éducation …, de 

différents échelons en sont simultanément compétents.  
 

 Cinquièmement, les intérêts privés, qui existent au sein des pouvoirs publics, sont 

considérables. Le pouvoir va de pair avec l’intérêt, il y a le pouvoir de l’organisation et son 

intérêt spécifique, il y a le pouvoir de l’individu et son propre intérêt. Le pouvoir et l’intérêt 

s’implante dans l’appareil administratif. La pratique montre que, parmi les missions confiées, 

celles concernant la mise en œuvre des projets d’investissement de construction des ouvrages, 

la prise de décision des investissements, sont rapidement accomplies. Les procédures 

administratives concernant les habitants restent encore lourdes. Cette situation s’aggrave à 

cause de l’incapacité et le manque de responsabilités d’une partie des cadres, ce qui agrandit 

l’écart entre les autorités publiques et le peuple. 
 

 De plus, la faiblesse de la gouvernance, l’inefficacité du contrôle du pouvoir central et 

local, l’insuffisance de responsabilités, la transparence moins élevée de l’administration de 

l’Etat entrainent la défiance de l’organe adminstratif supérieur à l’égard de ses organes 

inférieurs, la corruption, le gaspillage, tout ce qui ralentit le processus de décentralisation 

administrative de notre pays à l’heure actuelle.  
 

 Bref, la décentralisation administrative constitue une tendance générale d’administration 

des Etats contemporains, notamment pour les pays en voie de développement, a pour objet de 

transformer l’administration centralisée en administration de services. Au cours du Renouveau 

intégral du pays, dans le but de perfectionner l’économie de marché à orientation socialiste, 

d’édifier l’Etat socialiste et de promouvoir l’intégration mondiale, la décentralisation 

administrative est nécessaire pour le Vietnam. Les avantages et difficultés, mentionnés ci-

dessus, exigent la volonté le Parti Communiste et l’Etat d’accélérer le processus de transfert de 

compétences du pouvoir central au pouvoir local. A travers ce processus, il faut promouvoir 

l’initiative, la créativité et le dynamisme des autorités locales, ainsi que rehausser l’efficience 

et l’efficacité de l’administration du pays, ce qui permet d’établir une administration 

démocratique, transparente, forte, professionnelle, modernisée, efficace sur les principes de 

l’Etat socialiste et sous la direction de l’Etat. 
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PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH : XU HƯỚNG VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM 

PGS.TS. Trương Hồ Hải 

 

1. Xu hướng chung về phân cấp quản lý hành chính trên thế giới 
 

Phân cấp quản lý là một trong những nội dung quan trọng trong thiết tổ chức và hoạt động nhà 

nước, đặc biệt là việc thiết kế nhà nước theo đơn vị hành chính – lãnh thổ. Trong lịch sử phát triển của 

nhân loại có rất nhiều mô hình phân cấp, phân quyền giữa trung ương với địa phương được mỗi quốc 

gia, mỗi thời kỳ phát triển sáng tạo ra, dẫn đến cách thức tổ chức và hoạt động của chính quyền địa 

phương ở các quốc gia là rất đa dạng, phong phú48. Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, xu hướng 

phân cấp trong quản lý hành chính được đẩy lên mạnh mẽ, với đặc điểm là người dân được trao quyền 

nhiều hơn, chính quyền địa phương được đảm nhận nhiều quyền hơn từ chính quyền trung ương. Điều 

này xuất phát từ những lý do sau : 
 

Thứ nhất, sự thất bại từ việc nhà nước can thiệp quá mạnh vào nền kinh tế từ sau cuộc Đại Suy 

thoái (1929 – 1931) đến những năm 1980. 
 

Mô hình can thiệp này được ủng hộ bởi lý thuyết kinh tế học của trường phái J.M. Keynes với 

lập luận rằng bàn tay vô hình của thị trường có quá nhiều khuyết tật, nhiều nước ở châu Âu và Mỹ đã 

áp dụng các biện pháp can thiệp của nhà nước để giải quyết những thách thức về lạm phát, thất nghiệp, 

thiếu hụt trong cung cấp dịch vụ công cho người dân và từ đó tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên 

việc tăng trưởng kinh tế đình trệ bắt đầu từ những năm 1970 kèm theo lạm phát và suy thoái kéo dài, 

kết hợp với cuộc khủng hoảng dầu lửa 1973-74 và 1978-79, các cuộc khủng hoảng nợ của các nước Mỹ 

Latinh đầu những năm 1980, đã đặt ra yêu cầu cần phải xác định lại mối quan hệ giữa nhà nước và thị 

trường.  
 

Thực tế này cho thấy, nếu nhà nước can thiệp quá mạnh vào thị trường, trong dài hạn sẽ dẫn 

đến các hệ lụy sau: một là, nhà nước sẽ làm “móm méo” cơ chế thị trường, điều này làm giảm động lực 

phát triển kinh tế; hai là, nhà nước can thiệp quá mạnh vào thị trường sẽ làm cho bộ máy nhà nước ngày 

một “phình ra”, chi tiêu công ngày một tăng cao; ba là, nền kinh tế ngày một trở lên kém hiệu quả, chi 

phí công ngày tăng cao dẫn đến ngân sách nhà nước ngày một thâm hụt. 
 

Chính điều này đã ra yêu cầu, nhà nước cần phải xác định lại chức năng, nhiệm vụ của mình, 

và chọn lựa chức năng nào cần được giữ lại, chức năng nào cần phải được chuyển giao cho khu vực tư 

nhân; phân định lại chức năng nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền. 
 

Thứ hai, sự phát triển trong kinh tế học thể chế sử dụng lý thuyết “lựa chọn công cộng” làm 

tiền đề cho chính sách công lấy phân cấp làm trọng tâm. Theo lý thuyết này, quá trình phi tập trung hoá 

(decentralization) là một lựa chọn tạo ra sự hoạt động giống như thị trường tự do, ở đó người công dân 

với tư cách là người mua sẽ gặp cơ quan nhà nước ở địa phương với tư cách là người bán. Cách tiếp 

cận phân cấp này đã tạo điều kiện cho nhà nước hoạt động hiệu quả hơn qua việc trút bớt gánh nặng 

quá lớn của các cơ quan trung ương cho các cấp chính quyền địa phương.  
 

Thứ ba, nhiều nước phát triển mà điển hình là những nước thuộc OECD đã tiến hành cải cách 

khu vực nhà nước thông qua những biện pháp phân cấp thị trường như tư nhân hoá và công ty hoá các 

công ty cung cấp dịch vụ của nhà nước, cho phép khu vực ngoài nhà nước tham gia vào cung cấp dịch 

vụ công. Tất cả những biện pháp này là nhằm đáp ứng những yêu cầu của người dân đòi tăng chất lượng 

và hiệu quả cung cấp dịch vụ, giảm gánh nặng ngân sách của chính phủ. 
 

Thứ tư, ở những nước đang phát triển từ châu Mỹ Latinh đến những nước châu Á, mô hình 

quản lý tập trung của nhà nước cũng bộc lộ nhiều yếu kém thể hiện qua tổ chức bộ máy quá cồng kềnh, 

quan liêu, tham nhũng và trì trệ, kết quả là phát triển kinh tế đình trệ và làn sóng đòi dân chủ hoá ngày 

càng tăng lên. Những nước này đã nhìn nhận lại vai trò quan trọng của chính quyền địa phương bằng 

cách trao nhiều quyền tự chủ cho chính quyền địa phương và tăng sự tham gia của người dân. Sự sụp 

đổ của mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung trong thời kỳ này cũng khiến cho phi tập trung hoá trở 

thành quá trình phù hợp hơn trong quản lý điều hành với sự tham gia nhiều hơn của thị trường trong 

một môi trường có sự quản lý của nhà nước. 
 

                                                           
48 PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương, 

http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/NhaNuocVaPhapLuat/View_Detail.aspx?ItemID=97 



Thứ năm, yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, sự tiến bộ của khoa 

học kỹ thuật, mà đặc biệt là công nghệ thông tin thúc đẩy sự lớn mạnh của nền kinh tế tri thức, nhờ đó 

đã phát huy vai trò ngày càng mạnh của nền dân chủ trực tiếp, quyền tự quyết của công dân. Trong khi 

đó, các tổ chức tài trợ như UNDP, IMF, WB, ADB và các tổ chức tài trợ song phương của những nước 

phát triển cũng lấy phân cấp làm điều kiện để cung cấp tài trợ cho các nước đang phát triển. Bởi vì họ 

cho rằng, phân cấp sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho những chương trình tài trợ phát triển khi người dân 

địa phương ở những nước đang phát triển có quyền tham gia nhiều hơn trong quá trình thực hiện chương 

trình, tăng cường giám sát và đặc biệt là tránh được những quan liêu phiền hà, tham nhũng của bộ máy 

chính quyền trung ương. Điều này ít nhiều buộc các nước đang phát triển phải có những chương trình 

phân cấp để nhận được những khoản tài trợ. 
 

Xu hướng phân cấp quản lý hành chính đã và đang được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới, 

mỗi quốc gia tùy vào điều kiện cụ thể của mình để tiến hành, trong đó chủ yếu là phân cấp theo đơn vị 

hành chính - lãnh thổ. Thực chất đây là sự phân định về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ giữa chính 

quyền trung ương và chính quyền địa phương. Các cấp chính quyền địa phương có những nhiệm vụ, 

quyền hạn, trách nhiệm và nguồn lực của mình tùy theo khả năng thực tế của địa phương để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn được trao. 
 

Việc phân cấp này nhằm giải quyết được một số tồn tại trong thiết kế tổ chức và hoạt động của 

các nhà nước đương đại: (1) khắc phục tình trạng tập quyền ở chính quyền trung ương; (2) khắc phục 

tình trạng dập khuôn máy móc trong thiết kế tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; (3) 

khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, cơ chế “xin - cho” của chính quyền địa phương đối với chính quyền 

trung ương. 
 

Thực hiện phân cấp quản lý hành chính nhằm tăng cường tính năng động, sáng tạo, chủ động 

của chính quyền địa phương; khắc phục những yếu kém trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, đặc 

biệt là chính quyền trung ương. Đây thực sự là xu thế tất yếu trong quá trình cải cách kinh tế - xã hội ở 

các quốc gia đang phát triển, đang thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản lý như Việt Nam.   
 

2. Thực tiễn phân cấp quản lý hành chính ở Việt Nam 
 

2.1. Nhận thức của Đảng và Nhà nước về phân cấp quản lý hành chính ở Việt Nam 
 

Phân cấp quản lý hành chính là một chủ trương lớn, nội dung quan trọng được đề cập một cách 

có hệ thống và nhất quán trong quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta thời gian 

gần đây. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đề ra phương 

hướng “phân định trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ hơn cho 

địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung 

dân chủ”. Văn kiện Đại hội Đảng IX xác định “phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính 

quyền địa phương” và “phân cấp mạnh và toàn diện giữa các cấp trong hệ thống hành chính nhà nước” 

là một trong những định hướng nhằm cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước.  Đến 

Đại hội XI của Đảng khẳng định “Thực hiện phân cấp hợp lý cho chính quyền địa phương đi đôi với 

tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương”49; Đại hội XII tiếp tục khẳng định “Hoàng 

thiện cơ chế phân cấp, bao cấp thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, quản lý, điều hành từ Trung ương 

đến cơ sở”50. 
 

Phân cấp quản lý hành chính ở nước ta thưc̣ chất là trao cho từng cấp hành chińh - lãnh thổ 

những quyền tư ̣quyết điṇh, tư ̣quản lý những công viêc̣ cu ̣thể nhất điṇh trên các liñh vưc̣. Các cấp 

chính quyền có những nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ, trách nhiêṃ và nguồn lưc̣ của mình tùy theo khả năng thưc̣ 

tế của điạ phương để thưc̣ hiêṇ nhiệm vu,̣ quyền haṇ. Nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ tư ̣quyết đó đươc̣ thưc̣ hiêṇ 

thông qua các pháp nhân công quyền là: Hôị đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên 

môn của Ủy ban nhân dân. Nhưng hoaṭ đôṇg của chińh quyền điạ phương đăṭ dưới sư ̣kiểm tra, giám 

sát của chính quyền trung ương. 

                                                           
49 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XI, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, tr. 53 
50 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII, Nxb. Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, tr. 310 



Những kết quả đaṭ đươc̣ về phân cấp những năm qua đã phát huy đươc̣ tính chủ đôṇg, sáng tạo 

của chính quyền điạ phương, khai thác các nguồn lưc̣ góp phần nâng cao hiêụ lưc̣, hiêụ quả quản lý nhà 

nước, thúc đẩy kinh tế - xã hôị của điạ phương, phuc̣ vu ̣tốt hơn cho nhu cầu tổ chức và lơị ích của nhân 

dân. 
 

Phân cấp quản lý hành chính trong môṭ số liñh vưc̣, bước đầu đã đaṭ đươc̣ những kết quả nhất 

định. 
 

Trong xây dưṇg, hoàn thiêṇ thể chế quản lý về ngành, liñh vưc̣ vấn đề phân cấp quản lý đã đươc̣ 

chú troṇg hơn, cơ sở pháp lý cho viêc̣ phân cấp quản lý nhà nước trong môṭ số liñh vưc̣ đã và đang đươc̣ 

hình thành. Nhiều luâṭ, pháp lêṇh, nghi ̣ điṇh đươc̣ xây dưṇg mới, sửa đổi, bổ sung nhằm phân điṇh thẩm 

quyền giữa cơ quan trung ương và điạ phương trên tinh thần chuyển giao nhiêṃ vu ̣cho chính quyền 

điạ phương. 
 

Tuy nhiên, quá trình đổi mới phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chińh quyền điạ 

phương các cấp vừa qua xét về tổng thể vẫn chưa đáp ứng đươc̣ những đòi hỏi bức xúc của thưc̣ tiêñ, 

còn nhiều haṇ chế, bất hơp̣ lý. Chẳng hạn, thưc̣ tiêñ hoaṭ đôṇg quản lý nhà nước về đất đai những năm 

qua đã minh chứng cho những nhâṇ xét xác đáng trên. Liên quan đến vấn đề an ninh lương thưc̣, kiểm 

tra laị tình hình thưc̣ traṇg sử duṇg đất nông nghiêp̣ Chính phủ đã phát hiêṇ ra rất nhiều Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành trong cả nước đã và đang cấp đất cho nhiều dư ̣án sân golf trên đất “Bờ xôi, ruôṇg 

mâṭ” của nông dân, gây ra mối đe doạ rất lớn cho vấn đề sử duṇg có hiêụ quả quy ̃đất nông nghiêp̣. 

Hay, viêc̣ đã có nhiều tỉnh cho các công ty nước ngoài thuê rừng đầu nguồn, rừng biên giới…gây ra 

mối de doạ cho an ninh, chủ quyền quốc gia, sư ̣ổn điṇh, phát triển kinh tế - xã hôị của vùng đồng bào 

dân tôc̣ it́ người… 
 

Tất cả những thực tiễn trên cho thấy, quá trình phân cấp quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay 

có những thuận lợi nhất định, nhưng đồng thời có những khó khăn, thách thức to lớn cần thiết phải vượt 

qua. 
 

2.2. Những thuận lợi trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý hành chính ở nước ta hiện 

nay 
 

Một là, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức rõ vai trò của việc phân cấp quản lý hành chính và 

chủ trương đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước. 
 

Quan điểm về phân cấp ở nước ta đươc̣ thể hiêṇ trong các văn kiêṇ của Đảng.  Nghi ̣ quyết Hôị 

nghi ̣ Trung ương 8 khóa VII khẳng điṇh: “Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp tâp̣ trung quản lý 

vi ̃mô…”; “Xác điṇh rành mac̣h cu ̣thể trách nhiêṃ và thẩm quyền quản lý của Bô ̣và chính quyền điạ 

phương phù hơp̣ với tính chất, đăc̣ điểm của từng ngành, từng liñh vưc̣…”. “Phân điṇh trách nhiêṃ, 

thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ hơn cho điạ phương, kết hơp̣ chăṭ che ̃

quản lý ngành và quản lý lãnh thổ”. Quan điểm về phân cấp laị tiếp tuc̣ đươc̣ khẳng điṇh trong Nghi ̣ 

quyết Đaị hôị đaị biểu toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X và lần thứ XI, XII của Đảng. 
 

Viêc̣ phân điṇh thầm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương - điạ phương và giữa các 

cấp chính quyền điạ phương trên từng liñh vưc̣ đươc̣ xác điṇh trong Luâṭ tổ chức Hôị đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân năm 2003, các luâṭ chuyên ngành (ngân sách, đất đai, giáo duc̣…). Nghi ̣ quyết số 

08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tuc̣ đẩy maṇh phân cấp quản lý nhà nước giữa 

Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh, thành phố đã điṇh hướng ưu tiên phân cấp trong các liñh vưc̣: quản 

lý quy hoac̣h, kế hoac̣h và đầu tư phát triển; quản lý ngân sách nhà nước; quản lý đất đai, tài nguyên 

và tài sản nhà nước; quản lý doanh nghiêp̣ nhà nước; quản lý các hoaṭ đôṇg sư ̣nghiêp̣, dic̣h vu ̣công; 

quản lý về tổ chức bô ̣máy và cán bô,̣ công chức. Hàng loaṭ các nghi ̣ điṇh của Chińh phủ đươc̣ ban hành 

theo tinh thần phân điṇh thẩm quyền hơp̣ lý giữa Chính phủ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý 

quy hoac̣h, kế hoac̣h; quản lý đầu tư và xây dưṇg; quản lý ODA; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng 

sản; quản lý biên chế sư ̣nghiêp̣; quản lý các Ban quản lý khu công nghiêp̣, chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghê ̣cao, giáo duc̣, đào taọ, khoa hoc̣ và công nghê,̣ giao thông vâṇ tải, môi trường, văn hóa - 

thông tin. 
 

Tiếp tục tinh thần đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 

21/03/2016 Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 



thuộc Trung ương, nhằm đưa ra nhiều giải pháp tích cưc̣, cu ̣thể để đổi mới phân cấp giữa trung ương 

và điạ phương. Hôị đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đã đươc̣ tăng thêm thẩm quyền, trách 

nhiêṃ trong viêc̣ quy hoac̣h, kế hoac̣h phát triển kinh tế - xã hôị của điạ phương, quyết điṇh dư ̣án đầu 

tư trong nước và đầu tư nước ngoài, phân bổ và điều hành ngân sách điạ phương, quản lý đất đai, tài 

nguyên, doanh nghiêp̣, quản lý các hoaṭ đôṇg sư ̣nghiêp̣ và quyết điṇh môṭ số vấn đề về tổ chức bô ̣máy, 

cán bô,̣ công chức. 
 

Hai là, quá trình đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính được tiến hành trong quá trình đổi mới 

toàn diện đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước. 
 

Ba là, quá trình đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính được Đảng và Nhà nước ta chú trọng 

trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao 

cấp sang cơ chế thị trường, nhà nước quản lý, điều hành nền kinh tế thông qua các công cụ vĩ mô; đặc 

biệt trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện chủ trương hoàn thiện thể chế nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
 

Bốn là, quá trình đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính đặt trong bối cảnh nước ta chủ động 

và tích cực hội nhập quốc tế, trong đó đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình hội nhập khu vực 

và quốc tế tiếp tục mở rộng cơ hội cho sự hợp tác, trao đổi và học tập kinh nghiệm về phân cấp quản 

lý nhà nước giữa Việt Nam với các nước. 
 

Năm là, tính chủ động, sẵn sàng và tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương 

trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý hành chính. Tuy mức độ chủ động của mỗi cấp cũng như 

mỗi đơn vị trong cùng một cấp có khác nhau, nhưng qua những việc được phân cấp rõ ràng về trách 

nhiệm và thẩm quyền, cấp nào, đơn vị nào cũng đều tỏ ra lo lắng, thấy rõ trách nhiệm của mình trước 

dân; chủ động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, 

xây dựng kết cấu hạ tầng; ổn định trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh cũng như 

các vấn đề về xã hội khác; khắc phục từng bước việc trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo, điều hành của 

trung ương.  
 

Ngoài ra, chính quyền các cấp ở địa phương chủ động phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn 

lực tại chỗ cả về vật chất, tinh thần và trí tuệ, tranh thủ nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài, 

để phát triển kinh tế, xã hội, tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Nhiều địa phương đã huy động 

tối đa nguồn vốn theo phương thức “nhà nước và dân cùng làm” trong xây dựng kết cấu hạ tầng cho 

sản xuất cũng như phúc lợi xã hội, tạo cơ sở và tiền đề cho kinh tế, xã hội phát triển. Đặc biệt là xây 

dựng đường sá giao thông, hệ thống điện, nước sản xuất và nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, chợ, 

cơ sở vui chơi, giải trí; phát triển các khu đô thị ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, làm thay đổi bộ 

mặt thành thị và nông thôn trên địa bàn. 
 

Sáu là, hầu hết các địa phương đều chủ động phát huy lợi thế riêng có của mình, khai thác 

tiềm năng đất đai, lao động cơ cấu lại kinh tế trên địa bàn, phát triển các ngành nghề, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch… sát hợp với thực tế hơn. Ngoài các khu 

công nghiệp tập trung, khu kinh tế động lực của trung ương, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương đều có các khu công nghiệp và tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư của trong nước 

cũng như từ nước ngoài và phát triển doanh nghiệp, tạo nên sự sôi động trong sản xuất, kinh doanh 

trên từng địa bàn. 
 

Những thuận lợi trên trong quá trình đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính ở nước ta hiện 

nay càng khẳng định thêm chủ trương phân cấp quản lý nhà nước là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nước ta; và đây chính là động lực quan trọng để đẩy mạnh quá 

trình phân cấp quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 
 

2.3. Những khó khăn trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý hành chính ở nước ta 

hiện nay 
  

Một là, nhận thức chưa đúng bản chất, và đầy đủ về vai trò của phân cấp quản lý hành chính 

của một số ngành, một số lĩnh vực và một số địa phương. 
 

Có những việc rất cần cho người dân, cho doanh nghiệp nhưng chưa được phân cấp, hoặc 

phân cấp không rõ ràng, như việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị dịch vụ công bao gồm, giáo 

dục phổ thông, dạy nghề; y tế; các dịch vụ phục vụ cho sản xuất như khuyến nông, khuyến công, 



khuyến ngư, bảo vệ thực vật và phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là về vấn đề giải quyết các công việc 

cho dân thông qua các thủ tục hành chính, nhiều việc đáng được phân cấp sớm cho chính quyền cấp 

cơ sở nhưng vẫn còn rất chậm trễ. Kết quả phân cấp mà người dân mong đợi là được tiếp cận với chính 

quyền tiện lợi hơn, dễ dàng hơn khi có công việc thì chưa đạt được nhiều. 
 

Hai là, trong thực hiện phân cấp ở cả tầm vĩ mô và vi mô từ thể chế cho đến tổ chức thực hiện 

còn có những khập khiễng. 
 

+ Về thể chế, Nhà nước ta thực hiện quản lý thống nhất, thông qua hệ thống thể chế, địa 

phương chỉ cụ thể hoá và vận dụng thực hiện trong khuôn khổ của thể chế nhà nước trung ương đã 

quy định. Nhiều việc phân cấp cho địa phương nhưng thể chế chưa có hoặc có chưa đủ rõ. Ví dụ như, 

chủ trương xoá bỏ sự phân biệt kinh tế trung ương và kinh tế địa phương; xoá bỏ chế độ cấp hành 

chính chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước; cơ chế hoạt động của các loại hình tổ chức dịch vụ 

công trước hết là giáo dục, y tế; nội dung quản lý nhà nước, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp 

chính quyền ở địa phương; tính chất và vị trí của mỗi cấp trong hệ thống 4 cấp ngân sách, 4 cấp kế 

hoạch.... Thực tế những bất cập về thể chế đó là những vấn đề cơ bản làm trở ngại đáng kể cho việc 

phân cấp, hoặc phân cấp chắp vá, thiếu cơ sở khoa học và tính bền vững. 
 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch của chính quyền địa phương trước hết là thể hiện 

quy hoạch của trung ương trên địa bàn, đặc biệt là quy hoạch về kết cấu hạ tầng. Chúng ta đã phân cấp 

cho địa phương quyết định quy hoạch, kế hoạch, trong khi quy hoạch của trung ương, đặc biệt là quy 

hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy hoạch ngành 

chưa được xác định và công khai. Khi trung ương thay đổi hoặc mở rộng quy hoạch, địa phương hết 

sức khó khăn, vì có những việc đã cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài. 
 

+ Về tổ chức thực hiện phân cấp, bên cạnh việc tạo động lực cạnh tranh, thi đua phát triển, đã 

xuất hiện tư tưởng cục bộ, có một số địa phương cạnh tranh không lành mạnh. Điều này được thể hiện 

trên một số vịêc cụ thể sau đây: Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nhiều địa phương đã không chăm lo 

thực hiện tốt các quy định trong khuôn khổ của pháp luật, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và doanh nghiệp 

làm ăn thuận lợi, mà lo bàn tính việc hạ quá khung sàn về tiền thuê đất, vượt quá khung trần về thời 

gian ân hạn tiền thuê quyền sử dụng đất, thời hạn nộp thuế theo quy định của luật; Tranh đua nhau 

phát triển các nhà máy, các khu công nghiệp, không tuân thủ quy hoạch, như hội chứng nhà máy mía 

đường, bia, xi măng làm giảm hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn của các công trình; Đua nhau 

tranh thủ các dự án đầu tư hạ tầng bằng ngân sách nhà nước, phân bổ các công trình không theo đúng 

mục đích và sự cần thiết, làm tăng nhanh độ phân tán trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cảng biển 

nước sâu, sân bay, cảng cá, đường tránh thành phố, thị xã… đang là hội chứng gây lãng phí và thiệt 

hại không nhỏ cho nền kinh tế đất nước. 
 

Ba là, xuất hiện tư tưởng mạnh ai nấy làm, chưa có sự hợp tác chặt giữa các địa phương với 

các bộ, trước hết là với các đơn vị trung ương tản quyền xuống địa phương, giữa các địa phương với 

nhau. Ngay giữa các địa phương trong một vùng kinh tế động lực, sự phối hợp đang dừng lại ở mức 

khuyến cáo, chưa có cơ chế phối hợp và nội dung phối hợp rõ ràng. Tình trạng chưa nhất quán về một 

số nhiệm vụ giữa các cơ quan trung ương với nhau cũng đang là những ách tắc cho địa phương trong 

thực hiện phân cấp, như việc kiểm định an toàn công nghệ giữa Bộ Khoa học -  Công nghệ và Bộ Lao 

động - Thương binh xã hội, việc đào tạo nghề giữa Bộ Giáo dục và Bộ Lao động - Thương binh xã 

hội... Đó là chưa nói đến những việc trồng chéo nhau giữa tỉnh và huyện. Cấp huyện cấp đăng ký kinh 

doanh cho hộ gia đình, hợp tác xã, tỉnh cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; cấp huyện quyết 

định quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong các vùng đô thị, các cụm công nghiệp, nhưng trước 

khi chủ tịch ký phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp…. 
 

Bốn là, thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước đang là trở ngại 

lớn hạn chế hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và việc phân cấp nói riêng. 
 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thiết chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta được 

chia thành 4 cấp, Chính phủ và 3 cấp chính quyền địa phương. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà 

nước cao nhất, thực hiện chức năng quản lý nhà nước vĩ mô các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, 

quốc phòng và đối ngoại, bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ và thống nhất. Các cấp 

chính quyền ở địa phương (HĐND và UBND) tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân 

chủ, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan 



hành chính cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân... Mỗi cấp có cùng những nhiệm vụ kinh 

tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tương tự; thực hiện cơ chế vận hành cấp trên chỉ đạo, điều hành cấp 

dưới theo thứ bậc hành chính. 
 

Thiết chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với cơ chế vận hành như trên có sự 

trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp. Một nhiệm vụ trên cùng một địa bàn nhiều cấp cùng thực 

hiện như vấn đề quy hoạch, kế hoạch, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục... Hiện nay, 

cấp dưới chưa thể thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi chưa có sự chỉ đạo của cấp 

trên, làm chậm trễ công việc và trách nhiệm không rõ ràng. Điều quan trọng hơn là thiết chế tổ chức 

và cơ chế vận hành đó không bảo đảm sự thống nhất, thông suốt, nhanh, nhạy trong quản lý nhà nước 

của bộ máy hành chính. 

 
 

Do vậy, thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy hành chính đang là vấn đề phải được 

nghiên cứu, cải tiến và đổi mới. 
 

Năm là, tư tưởng vì lợi ích cục bộ trong bộ máy công quyền còn đang rất nặng nề. Thông 

thường quyền lực đi liền với lợi ích, có quyền lực của tổ chức và lợi ích của tổ chức, quyền lực của cá 

nhân và lợi ích của cá nhân. Trong nền kinh tế thị trường, quyền và lợi đang len lỏi vào trong bộ máy 

công quyền, đang làm cho có sự nứu kéo, duy trì cơ chế “xin cho” để bảo vệ quyền uy và lợi ích cục 

bộ của các cơ quan công quyền. Sự nứu kéo đó được thể hiện trong cả thể chế và cả tổ chức thực hiện, 

cả cơ quan có thẩm quyền phân cấp và cơ quan nhận phân cấp. Thực tế cho thấy trong những nhiệm 

vụ đã đuợc phân cấp thì các nhiệm vụ liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng các công trình, quyết 

định cấp phép đầu tư được thực hiện khá nhanh chóng, những việc liên quan trực tiếp đến dân thì chậm 

hoặc thiếu sự tập trung cao trong việc tổ chức thực hiện, như việc giải quyết các thủ tục hành chính, 

giải quyết các khiếu nại, tố cáo; các hoạt động dịch vụ công, nhất là tại các cơ sở y tế, các tổ chức điều 

trị, các cơ sở phục vụ sản xuất, kinh doanh như khuyến công, khuyến nông, bảo vệ thực vật...  
 

Điều đáng lo ngại là tư tưởng cục bộ nói trên, cộng với tình trạng một bộ phận cán bộ, công 

chức tha hoá, kém năng lực, phẩm chất và trách nhiệm, đang làm méo mó việc thực hiện các nhiệm 

vụ được phân cấp, đang làm sâu thêm hố ngăn cách giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân, không 

chỉ làm giảm kết quả của phân cấp mà còn làm giảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước nói chung. 
 

Ngoài ra, sự yếu kém trong quản lý, cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, thiếu hiệu quả giữa trung ương 

với địa phương, thiếu cơ chế giải trình trách nhiệm và tính công khai minh bạch thấp của nền hành 

chính nhà nước dẫn đến tình trạng : cấp trên (trung ương) chưa tin tưởng cấp dưới (địa phương); sợ 

chia sẻ lợi ích (nguồn lực); tham nhũng, lãng phí … tất cả các yếu tố đó đã và đang làm chậm quá 

trình phân cấp quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay.  
 

Tóm lại, phân cấp quản lý hành chính là một xu thế chung trong tiến trình cải cách nền hành 

chính nhà nước của các nhà nước đương đại, đặc biệt đối với những quốc gia đang phát triển, nhằm 

chuyển nền hành chính từ cai trị sang nền hành chính phục vụ. Việt Nam trong công cuộc đổi mới toàn 

diện đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cần thiết phải đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước. Những 

thuận lợi và khó khăn ở trên, đã và đang đặt ra yêu cầu Đảng và Nhà nước ta cần phải quyết tâm đẩy 

mạnh phân cấp quản lý nhà nước sâu rộng hơn nữa. Qua đó, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo 

của chính quyền địa phương, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo yêu 

cầu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt 

động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 

đạo của Đảng. 
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Dans un pays unitaire, la centralisation constitue un mode efficace d’administration. 

Elle tend à assurer une direction des affaires publiques à la fois impartiale et intègre. 

Pourtant avec la libéralisation de l'économie, elle finit par apparaître comme un obstacle au 

développement, et même comme contre-productive au moment où il faut encourager 

l’épanouissement des initiatives locales. Beaucoup s’accordent alors à souhaiter que l’on 

donne une plus grande autonomie aux collectivités locales. Au Vietnam, la question est 

posée depuis plusieurs années ce qui s’est traduit par des réformes tendant à renforcer la 

capacité de décision des autorités décentralisées par des transferts de compétences du 

pouvoir central vers le pouvoir local. 
 

Cependant, ce processus n’a pas encore fait l’objet d’une réflexion suffisamment 

poussée ce qui explique que les critères de répartition des compétences ne soient pas assez 

clairs et qu’en pratique, les autorités locales exercent un certain nombre de prérogatives qui 

ne leur ont pas été explicitement confiées par les textes en vigueur. Dans cet article, nous 

nous bornerons à évoquer quelques aspects relatifs à la répartition des compétences entre 

les autorités centrales et les autorités locales dans les textes - qui fait l’objet d’une grande 

réforme jusqu'à l’heure actuelle (I) ainsi que les conséquences de cette répartition dans la 

pratique (II), ce qui nous conduira à proposer certaines réformes (III). 
 

 

I. La répartition des compétences prévue par les textes et les réformes actuelles 
 

a.  La situation avant 2013 
 

Avant 2003, l'ordonnance sur les missions et les compétences des conseils 

populaires et des comités populaires en place à chaque échelon de l’administration 

(ordonnance promulguée le 3 juillet 1996) fixait les compétences de ces organes dans les 

matières suivantes: l'économie, la culture et l'éducation, le social et la vie du citoyen; la 

science, les technologies et l'environnement; la défense nationale; la sécurité sociale; la 

politique des minorités ethniques et la religion; l'exécution des lois; l'organisation des 

institutions locales; le contrôle des institutions. À noter que ce texte reprenait et regroupait 

plusieurs articles issus d’autres textes antérieurs. 
 

Pour autant la répartition des compétences entre les différents niveaux territoriaux 

n'était pas très nette. C’est pour cette raison qu’en 2003, l'ordonnance a été abrogée et 

remplacée par une loi sur l'organisation des conseils et des comités populaires, les articles 

11 à 35 étant consacrés aux premiers et les articles 82 à 118 aux seconds. Ces dispositions 

ont constitué un progrès dans la mesure où elles se sont efforcées de distinguer les missions 

des conseils et des comités en fonction des diverses zones géographiques concernées, telles 

les zones urbaines, les îles, etc. Dans le même sens, le législateur s’est employé à préciser 

les compétences des autorités locales. D'autres textes sur l'attribution de compétences aux 

autorités locales régissent des domaines précis de l’action administrative, par exemple la 

gestion du foncier, de l'éducation, des finances ... Par les différents textes dans les domaines 

précis, de nouvelles attributions ont été confiées aux autorités locales, au premier rang 

desquelles la planification. Le comité et le conseil populaire provincial planifient le 

programme de développement économique et social de la province, sous réserve de 

ratification par le gouvernement. Dans le domaine budgétaire, le conseil populaire dispose 

du pouvoir d'approuver les budgets locaux tandis qu’avant la nouvelle loi sur le budget de 
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l'État, cette compétence appartenait à l'Assemblée nationale. Cette loi sur le budget de l'État 

énumère les recettes et les dépenses de la province, du district et de la commune. 
 

Les autorités locales disposent en outre d’une compétence élargie sur les questions 

de gestion foncière. Pour s’en tenir à un exemple : le gouvernement ne décide de l'utilisation 

des terrains que lorsque leur surface est supérieure à cinq hectares en zone urbaine et 

cinquante hectares en zone rurale; dans tous les autres cas, c'est la province qui est 

compétente. Ainsi le droit de délivrer les permis de construire appartient exclusivement aux 

autorités locales. 
 

En matière de projets d'investissements étrangers, la province est compétente pour 

autoriser les projets dont la valeur se situe entre cinq et dix millions de dollars en dehors des 

zones industrielles, ce seuil étant élevé à quarante millions de dollars dans les zones 

industrielles. Dans le domaine de l'éducation, le niveau local s’est vu reconnaître une 

compétence exclusive pour la gestion de l'éducation populaire, c'est-à-dire pour les crèches, 

les écoles primaires et les lycées. 
 

L'organisation du système administratif tel qu’il résulte de la loi de 2003 reconnaît 

à chaque conseil et à chaque comité populaire au niveau provincial le droit de décider du 

nombre et des missions précises des services spécialisés relevant de leur autorité ainsi que 

des services institués auprès des comités populaires inférieurs. Le changement est important 

puisqu’avant la loi de 2003, cette compétence appartenait aux institutions de l'État central, 

au premier rang desquels les ministères. 
 

Les textes présentent cependant quelques faiblesses, s’agissant de la répartition des 

compétences entre les organes de l'État central et les autorités locales. Cela tient d’abord au 

fait que les attributions des organes locaux sont limitativement énumérées par la loi de 2003 

ce qui implique que les instances nationales conservent l’essentiel des compétences. Les 

collectivités n'ont, dans le domaine administratif, qu’une autonomie relative. Certaines 

distinctions ne sont pas claires, ainsi entre zones urbaine et rurale. D’une façon générale, les 

dispositions législatives ne sont pas assez précises. Elles sont souvent trop générales ce qui 

entraîne des difficultés d'application. 
 

Un exemple illustre cette situation. Ainsi, en matière de protection de 

l'environnement, il est prévu que le gouvernement « décide des politiques concrètes pour la 

protection, la préservation et l’amélioration de l'environnement, arrête les mesures de 

prévention dans des zones principales, contrôle la pollution, évite et résout les atteintes à 

l'environnement » (article 10, paragraphe 5 de la loi sur l'organisation du gouvernement 

2001). 
 

Simultanément, le conseil populaire provincial « décide des mesures nécessaires 

pour protéger l’environnement ainsi que des mesures pour prévenir, combattre et surmonter 

les situations d’atteinte à l'environnement, la pollution et les incidents contre 

l'environnement au plan local selon les règles de droit » (art. 13, paragraphe 3 de la loi de 

2003). Enfin, il appartient au comité populaire provincial d’« organiser et conduire 

l'exécution et le contrôle des mesures de protection de l'environnement, prévenir, combattre 

et surmonter les conséquences des catastrophes, des inondations, ou de la pollution de 

l'environnement" (article 91, paragraphe 4 de la loi de 2003). 
 

La confrontation de ces textes apparemment contradictoires conduit à poser 

plusieurs questions. Quelles sont les zones principales où l'intervention du gouvernement 

est possible ? Quels sont les types d'incidents contre l'environnement qui relèvent de la 

compétence locale ? La réponse devrait se trouver dans les règlements et pourtant ces 

règlements ne sont pas toujours suffisants. C'est en cela que la répartition des compétences 

entre le pouvoir central et le pouvoir local n'est pas claire. 
 

Il faut voir dans ce dysfonctionnement la conséquence d'une déconcentration 

conduite sans se libérer des principes traditionnels selon lesquels le pouvoir central 

intervient presque dans tous les domaines administratifs. Pourtant, dans le cadre de la 

réforme, certaines compétences nouvelles ont été attribuées en propre aux instances locales. 
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En même temps, il existe encore des compétences communes, dont la mise en œuvre relève 

à la fois du pouvoir central et du pouvoir local. 
 

Dans cette hypothèse, celle d’attributions partagées, la décision finale appartient au 

gouvernement. Ainsi, en cas de litiges entre plusieurs personnes morales ou physiques 

étrangères à propos du droit d'utilisation d’un terrain, c'est le président du comité populaire 

provincial qui est compétent. Si l’une des parties au litige n’accepte pas la décision du 

président du comité populaire, elle peut porter une plainte devant le ministre des Ressources 

naturelles et de l'Environnement. Il appartient alors à ce dernier de régler le litige en dernier 

ressort. 
 

Cette situation résulte des modes d'organisation du système administratif 

vietnamien en place depuis plusieurs dizaines d’années. Ce système est fondé sur la 

distinction entre quatre échelons institutionnels : central, provincial, de district et communal. 

Ils sont organisés selon une relation hiérarchique. C'est pourquoi il est difficile d'éviter les 

doubles emplois : pour une même mission de l'administration, il arrive que les quatre 

échelons soient simultanément compétents. De surcroît, le pouvoir central conserve un 

pouvoir de contrôle sur les collectivités locales. 
 

 

Il peut annuler ou suspendre des actes de ces autorités locales s'il les estime illégaux. 

Par exemple, le Premier ministre peut annuler les actes du président du comité populaire 

provincial, du conseil populaire ou du comité populaire provincial ; le ministre peut 

suspendre les actes du comité populaire provincial etc. Le pouvoir central peut aussi donner 

des conseils ou des ordres à l'autorité locale, même dans les domaines décentralisés. Au 

Vietnam, ce pouvoir s'exprime très souvent par le biais de circulaires ministérielles. 
 

b. Une grande réforme de la Constitution de 2013 
 

La constitution amendée 2013 de la République socialiste du Vietnam a créé de 

nouvelles bases pour un système de gouvernement local décentralisé au Vietnam. La 

décentralisation est reflétée avec clarté dans les dispositions de la Constitution au chapitre 

IX (Gouvernements locaux) et concrétisée par les lois dont en premier lieu celle sur les 

organisations gouvernementales locales 2015. Les nouveaux points de décentralisation dans 

la Constitution de 2013 sont les suivants : 
 

- Premièrement, un nouveau nom pour le gouvernement local. Dans la constitution 

de 2013, le « Conseil du peuple et comité populaire » a été rebaptisé par « gouvernement 

local ». Ce changement ne consiste pas simplement en un nom, mais reflète également une 

nouvelle vision du gouvernement local. Le « gouvernement local » reflète une nouvelle 

façon de penser, elle permet de voir clairement la séparation entre central et local, de 

considérer le gouvernement local comme une entité distincte, indépendante du 

gouvernement central. 
 

- Deuxièmement, la Constitution reconnaît la possibilité d'organiser des modèles de 

gouvernement local variés et hétérogènes. Le paragraphe 2 de l'article 113 de la Constitution 

stipule : "Le gouvernement local, composé du Conseil du peuple et du Comité populaire, est 

organisé selon les caractéristiques rurales, urbaines, insulaires et aux unités 

administratives et économiques particulières régies par la loi." Cette disposition a révélé la 

possibilité selon laquelle existent des localités spécifiques avec des organisations 

gouvernementales spécifiques. 
 

- Troisièmement, concernant l’autorité, la Constitution de 2013 reconnaît 

officiellement la décentralisation de pouvoir, indiquée à l'article 112, paragraphe 2 : " Les 

missions et pouvoirs des administrations locales seront déterminés sur la base de la séparation 

de pouvoirs entre les administrations publiques aux niveaux central et local et à chaque niveau 

de l'administration locale". La Constitution reconnaît la possibilité de déléguer l'autonomie à 

chaque localité. 

 
 

- Quatrièmement, la Constitution reconnaît particulièrement l'autorité propre à la 

localité par la réglementation selon laquelle la localité "décide sur les questions locales 
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conformément à la loi". Il s’agit d’une autorité distincte - indépendante de celle des organes 

supérieurs de l'État. Et, en reconnaissant cette autorité particulière, les constitutionnalistes ont 

plus ou moins abordé des concepts rationnels tels que la décentralisation de niveaux, la 

décentralisation de pouvoirs et l'autonomie locale. 
 

Cependant, les dispositions de la Constitution sont des principes généraux et d'autres 

règlements sont nécessaires pour mieux concrétiser l’esprit de décentralisation. Ainsi, pour 

promouvoir la décentralisation, il s'agit peut-être d'un processus à long terme durant lequel 

la Loi sur l'organisation de l’administration locale et les lois spécialisées sont tâchées de le 

faire. "Il semble que la possibilité de décentralisation entre les deux niveaux de 

gouvernement central et local n'a pas été retenue dans le Projet de révision de la 

Constitution, qui a été mis à jour pour la dernière fois en septembre 2013 (ce contenu reste 

inchangé dans la Constitution amendée de 2013). Par manque de décentralisation cohérente 

dans la Constitution, les lois successives sur le budget, la terre, la planification et  les 

investissements publics peuvent avoir pour tâche de continuer à promouvoir une 

«décentralisation de niveaux de gestion» plus claire, pour s’approcher de la 

"décentralisation de pouvoirs", a commenté le docteur PHAM Duy Nghia51.  
 

c. L’insuffisance d’une répartition des compétences dans les textes : 

Pourtant, la Loi sur l'organisation de l’administration locale, adoptée le 19 juin 2015 

lors de la neuvième session de l’Assemblée nationale XIII, n'a pas mieux précisé une grande 

partie de l'idée de décentralisation inscrite dans la Constitution de 2013, ce à plusieurs 

points, à savoir : 
 

- Premièrement, sur l’organisation, la nouvelle Loi sur l'organisation de 

l’administration locale ajoute les unités administratives étant i) les villes sous les villes 

relevant du pouvoir central et ii) les unités administratives et économiques spéciales ; et 

distingue le gouvernement local dans les zones rurales de celui dans les zones urbaines. Ces 

règlements ne sont pas cependant suffisants pour établir un modèle distinct pour 

l'organisation des administrations publiques dans chaque localité - par exemple, les grandes 

villes - ou des unités administratives, économiques spéciales, ce qu’ont fait en réalité les 

Français avec leurs localités particulières (Paris, Lyon et Marseille ou les localités d’outre-

mer). La marche juridique vers la formation des localités ayant des statuts spécifiques est 

encore lente. Le projet de Loi sur les unités administratives et économiques spéciales est 

publié en vue de l’expression de l’opinion publique et soumis, pour la première fois le 11 

septembre 2017, au Comité permanent de l'Assemblée nationale - organe permanent de 

l'Assemblée nationale du Vietnam. Mais les règlements séparés pour les grandes villes - 

telles que Hochiminh-ville - n'ont pas encore été discutés par la législature ou le 

gouvernement, bien que sur l’aspect académique, les chercheurs ont longtemps fait 

référence à ce sujet. 
 

À l'exception des unités administratives et économiques spéciales, la Loi sur 

l'organisation de l’administration locale maintient toujours un modèle commun appliqué à 

toutes les unités administratives : l'organe représentatif (le Conseil du peuple) à côté de 

l'organe administratif (Comité populaire). 
 

- Deuxièmement, la décentralisation a été abordée, mais seulement dans des 

principes généraux. Selon des réglementations concrètes sur l'autorité de chaque niveau de 

gouvernement, la plupart des pouvoirs existent toujours sous forme de « partage » entre les 

différents niveaux de gouvernement ; ou entre localité (niveau provincial) et pouvoir central. 
 

Beaucoup de règlements ne permettent pas la différenciation dans la gestion d'un 

travail - entre les niveaux locaux. Les missions des communes, quartiers dans la Loi sur 

l'organisation de l’administration locale ne se diffèrent guère. Ce manque de clarté manifeste 
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51 Professeur Pham Duy Nghia "Décentralisation de la gestion de l'Etat dans le domaine de l'économie - théories, 

situation actuelle, solutions", Contribution publiée dans l’acte du Colloque"Délégation de pouvoir entre le 

gouvernement central et les provinces : pratique et quelques problèmes "- Gouvernement du Viet Nam - 

Programme des Nations Unies pour le Développement, (PNUD) Hanoi 18/10/2013. 



également dans les règlements sur les tâches du Conseil du peuple et du Comité populaire : 

l’autorité du Conseil du peuple et du Comité populaire n'est pas différente. Selon le docteur 

HOANG Thi Ngan, jusqu'à présent, sur le plan législatif, il n’existe pas encore une vision 

cohérente de l'organisation des gouvernements locaux52. 
 

De plus, la Loi sur l'organisation de l’administration locale ne dispose pas encore de 

règlements portant sur les pouvoirs réservés proprement aux localités – correspondant aux 

dispositions de la Constitution sur « les travails de la localité ». L’insuffisance de clarté de 

la Loi sur l'organisation de l’administration locale constitue-t-elle peut-être une occasion 

pour les lois spécialisées ? Cette possibilité, à notre avis, est difficile à se réaliser puisque 

les lois spécialisées sont élaborées par les ministères, branches relevant du Gouvernement, 

elles ont donc tendance à se concentrer sur l'autorité centralisée. 
 

- Troisièmement, le principe du respect des autorités particulières - ou plus haut, le 

principe du respect de l'autonomie locale - n'est pas reflété dans la Loi sur l'organisation. 
Nous analysons par la suite une règle de droit intéressante de la Loi sur l'organisation de 

l’administration locale : “ Les questions liées à deux ou plusieurs unités administratives, au 

niveau des communes, relèvent de l’autorité du district ; les questions liées à deux ou 

plusieurs unités administratives, au niveau des districts, relèvent de l’autorité de la 

province; les questions liées à deux ou plusieurs unités administratives, au niveau des 

provinces, relèvent de l’autorité des administrations publiques centrales, à moins que la loi, 

les résolutions de l'Assemblée nationale, les ordonnances et résolutions du Comité 

permanent de l'Assemblée nationale ou d'autres décrets du Gouvernement n'en disposent 

autrement » (Point c, paragraphe 2, Article 11 de la Loi sur l'organisation de l'administration 

locale). 
 

Cette disposition semble idéale pour « dépanner » les situations dans lesquelles 

il est difficile de déléguer des pouvoirs. Mais en théorie, cette règle pourrait nuire 

gravement au principe de décentralisation : Que se passerait-il si la question liée à la 

compétence de deux ou plusieurs unités administratives est celle même qui a été 

décentralisée à ces unités administratives? Dans ce cas, le fait qu’une administration 

publique supérieure ou une administration publique centrale en est chargée de la 

résolution a violé clairement et gravement l'autorité décentralisée des localités. La 

décentralisation est faite par la loi, et seulement la loi peut reprendre ou modifier l'autorité 

décentralisée. Il est clair que l'expérience française avec le modèle interprovincial pour 

gérer le travail commun des localités a assuré les deux exigences : le modèle traite, d’une 

part, des tâches communes dans un esprit de consensus et d’autre part, permet de respecter 

l'autonomie locale, ce qui garantit une bonne décentralisation : aucun gouvernement à un 

niveau ne peut faire le travail d'un gouvernement situé à un autre niveau.  
 

- Quatrièmement, les mécanismes de contrôle du pouvoir central-local n'ont pas 

été entièrement alignés sur l'idée de la décentralisation. Bien que la Constitution prévoie 

la décentralisation de pouvoirs, la décentralisation de niveaux de gestion et la délégation, 

la Loi sur l’organisation de l’administration centrale dispose que même en réalisant les 

tâches assignées, les autorités locales sont toujours soumises au contrôle et à la 

supervision des "administrations publiques supérieures". Le terme "administrations 

publiques supérieures" s'entend par ne pas exclure les organismes administratifs. Si un 

contrôle administratif persiste, ce dernier n'est pas conforme au principe de 

décentralisation administrative pratiqué dans le monde, il contredit même les dispositions 

de la Loi : "Le gouvernement local est autonome et responsable dans l'accomplissement 

de ses tâches et pouvoirs assignés". 

 
 

II. Conséquences du manque de rigueur dans la répartition des compétences 
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politique nationale Ho Chi Minh, Institut 1. 



 

Les compétences attribuées aux collectivités territoriales sont trop réduites et les 

interventions de l’État trop fortes. Cela ne permet pas d’exploiter toutes les potentialités 

qu’offrent les collectivités locales. Ces dernières disposent pourtant d'un atout qui leur 

appartient en propre : une connaissance irremplaçable du terrain. Si elles sont bien en 

prise sur la population, ce sont elles qui sont les mieux à même de mobiliser massivement 

et rapidement les forces d'imagination et d’initiatives de la localité. Les pressions que 

peut exercer l'opinion des habitants sont plus efficaces auprès des autorités locales que 

du pouvoir central, et cela doit inciter ces dernières à trouver les solutions les plus 

opérationnelles. À l’inverse, l'intervention du pouvoir central souffre de faiblesses 

considérables imputables à son éloignement des problèmes et à la lenteur de ses réactions. 

L'État central, parce qu'il est loin du terrain, risque de prendre des décisions sans 

considération des conditions locales et cela conduit à des gaspillages. 
 

Tel est le cas des projets d'investissements imaginés par l'État pour les zones en 

difficulté, telles les montagnes ou les îles les moins peuplées et les moins développées. Il 

s’agit du programme 135 destiné à améliorer la vie des habitants dans des zones 

géographiques en difficulté ce qui a conduit à construire des routes ou des centres 

commerciaux. Le problème est que ces initiatives ne répondent pas toujours aux besoins 

réels des habitants. Dans certaines zones, par exemple, on aurait plutôt besoin d’améliorer 

le service de l'eau. Ces programmes ne satisfont donc pas les attentes des populations. Ils 

ne mobilisent ni la participation ni le contrôle des habitants, pas même des autorités 

locales si bien que l'utilisation de ces équipements mis à leur disposition ne se fait pas 

dans les meilleures conditions. 
 

Dans d’autres cas, et même si l'autorité locale est active, elle rencontre nombre 

de difficultés. Parmi les problèmes les plus fréquents, l’on peut citer ceux qui résultent 

des relations entre l'autorité communale et le chef de village. Ce dernier ne constitue pas 

une autorité investie par le pouvoir central ou par le pouvoir local. Il ne dispose donc 

d’aucune prérogative de puissance publique. Selon la loi, le chef de village est « le 

représentant des habitants locaux, il a mission d'informer les autorités communales de la 

situation du village, et d'aider le comité communal en tant que de besoin ». 
 

Or dans les faits, la plupart des chefs de village remplissent des missions qui 

appartiennent normalement au comité populaire communal, comme par exemple dresser 

des procès-verbaux, percevoir certains impôts, etc. Il en résulte qu'au cours de ces 

missions, quelques chefs du village ont commis des fautes soit qu'ils prennent des 

décisions illégales faute de connaissances suffisantes en matière de gestion 

administrative, soit qu’ils commettent un détournement du pouvoir lorsqu'ils exercent ces 

compétences dans un but personnel. 
 

Cet exemple vaut également pour ce qui concerne les autorités locales.  
 

La conséquence d’une décentralisation qui n’est pas claire se manifeste par deux 

tendances opposées: soit le gouvernement local devient passif,  il y a d’ailleurs pire qu’un 

dynamisme intempestif, c'est lorsque l’on constate l'inaction de toutes les autorités: dans la 

mesure où la loi ne détermine pas clairement qui est en charge d’une question, les autorités 

centrale et locale s’en désintéressent, ne réagissent pas aux problèmes qui se posent dans la 

vie réelle. Tout le monde se complaît dans l’irresponsabilité. On peut alors parler d’un déni 

d'administration et les droits des citoyens sont bafoués. 
 

Un exemple typique est le mouvement de reconstruction rurale. Selon le Bureau de 

coordination du Programme cible national de reconstruction rurale au niveau provincial, en 

2011, le budget alloué par les fonds d'appui central et provincial à 50 communes pilotes s’est 

élevé à près de 82 milliards de VND pour élaborer le plan général, investir dans la 

construction d'infrastructures essentielles, soutenir le développement de la production et 

former des cadres spécialisés. En 2012, Quang Nam a alloué 61 milliards de VND 

supplémentaires aux autorités locales pour poursuivre la mise en œuvre de ce programme. 

Mais la réalité montre que sur près de 82 milliards de VND alloués aux localités en 2011, 
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seulement 62 milliards de VND ont été décaissés à ce jour, soit 76% du budget. Plusieurs 

raisons en sont l’origine dont notamment la capacité des localités, le manque d'initiative 

dans la planification, dans l’élaboration, l'évaluation et l'approbation des projets, ce qui 

provoque la perte de temps, ne répond pas aux exigences et limite les résultats obtenus du 

programme.  
 

Le formalisme se manifeste particulièrement chez l’organe représentant étant le 

Conseil du peuple. Les observations pratiques partagent également cette idée. « Beaucoup 

de questions sont encore à discuter, en parlant de la performance du Conseil du peuple, non 

seulement au niveau du district, mais aussi au niveau des provinces et des villes. Le Conseil 

du peuple est l'autorité qui décide des questions importantes de la localité mais ne participe 

pas directement à la résolution des questions relatives à la vie de la population. Les 

résolutions sont promulguées pour la plupart de façon générale, non concise"53…  
 

Le manque de clarté de la décentralisation entraîne des difficultés dans la 

publication des documents juridiques. Au niveau provincial, la plupart des documents 

promulgués par le Conseil du peuple et le Comité populaire détaillent les décrets et 

circulaires, et donc d'exacerber le système de documents juridiques du Vietnam - qui est déjà 

très lourd. Puisque l'autorité locale n'a pas été décentralisée de façon suffisamment claire, 

l'émission des documents locaux devient formelle, en copiant les documents des niveaux 

supérieurs. Selon les observations des personnes de terrain, "la qualité de certains projets de 

documents juridiques (au niveau local) n'est pas assurée, leur contenu est copié ou réécrit de 

ce qui est disposé dans des documents juridiques du gouvernement central…"54. 
 

La répartition des compétences n'étant pas claire, l'autorité locale qui fait preuve de 

dynamisme, peut facilement commettre des fautes soit qu’elle promulgue des actes 

irréguliers, soit qu’elle se rende coupable de détournements de pouvoir. 
 

Contrairement au passif, au formalisme et à l'attente des niveaux central et 

supérieur, certaines localités tendent à «rompre le cadre» pour pouvoir adapter les solutions 

aux circonstances réelles malgré le cadre général central établi. 
 

Le phénomène de «rompre le cadre», notamment dans les investissements, est 

devenu fréquent dans de nombreuses localités à travers le pays. Plus de la moitié des 

provinces et villes du pays (33) en a la pratique : offrir des avantages attrayants pour attirer 

des investissements, mais l’offre est parfois contraire aux règlements centraux55. Cette 

contradiction provient du manque d'autonomie locale, alors que le cadre général est devenu 

exigu. Le rapport de la Banque mondiale sur les performances des autorités locales 

vietnamiennes montre qu'au cours de la dernière décennie, le Vietnam a réalisé une forte 

décentralisation. La part des administrations locales dans les dépenses totales a augmenté 

rapidement, passant de 26% en 1992 à 48% en 2002. Pourtant, les gouvernements locaux 

ont très peu de moyens permettant de générer des recettes budgétaires et ont peu de contrôle 

sur les revenus qu'ils produisent. Afin de remédier à cette situation, la Banque mondiale 

suggère que les décideurs peuvent recourir à de multiples solutions, par exemple, veiller à 
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53 NGUYEN Thang, Suppression du Conseil du peuple de l’arrondissement, du district, du quartier pour leur 

fonctionnement inefficace, http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/10/807985/. 
54 Voir DANG Ba Bac, Directeur adjoint du département juridique, Conseil du peuple de la province Quang Ninh, 

“Application pratique de la Loi sur la promulgation des documents juridiques du Conseil du peuple et du Comité 

populaire en 2004 dans la province de Quang Ninh et quelques recommandations”, intervention lors du séminaire 

"La mise en œuvre de la Loi sur la promulgation des documents juridiques du Conseil populaire et du Comité 

populaire en 2004 et le développement d'une loi commune, unie sur la promulgation des documents juridiques", 

organisé à Quang Ninh les 30 et 31 juillet 2012, par le Comité permanent de l'Assemblée nationale - Institut 

d'études législatives et Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
55 Voir UNDP Vietnam, VO Thanh Tu Anh, LE Viet Thai, VO Tat Thang, “Rompre le cadre pour attirer les 

investissements dans les provinces dans le contexte de décentralisation accrue du Vietnam – initiative ou 

désavantage?” 11/2007. 



ce que les gouvernements locaux soient incités à générer des recettes budgétaires et à 

contrôler les dépenses. L'attractivité des investissements reste la mesure la plus efficace 

parmi les solutions56. Le phénomène de « rompre le cadre» est également concrétisé dans 

d’autres domaines : des sanctions aggravées en cas de violation du code de la route sont 

imposées dans les deux grandes villes, Hanoi et Hochiminh-ville, malgré les débats sur le 

principe de l'égalité devant la loi ; la ville de Da Nang a proposé à plusieurs reprises un projet 

visant à restreindre l'immigration, etc. Hochiminh-ville a plusieurs fois soumis, depuis des 

années 2000, au gouvernement le modèle du gouvernement urbain et en demande 

l’organisation pilote. 
 

Le cadre légal pour toutes les localités est devenu étroit. La loi sur l'organisation des 

unités administratives et économiques spéciales a été élaborée, ouvrant la voie à la naissance 

des zones spéciales dotées d'un mécanisme spécifique plus ouvert au développement 

économique des localités. C'est un bon signe pour le processus de décentralisation au 

Vietnam. Mais la réponse n’est toujours pas trouvée pour les grandes villes comme 

Hochiminh-ville, qui demandent des mécanismes spécifiques. 
 

III. Quelques propositions 
 

A. La nécessité d'une répartition législative des compétences 
 

La loi doit déterminer les types d'affaires attribuées à chaque niveau territorial. Dans 

cette perspective, il est des questions qui relèvent, par nature, exclusivement de la 

compétence du pouvoir central. Il s’agit d’une part des problèmes de portée nationale c'est-

à-dire ceux qui intéressent toutes les collectivités territoriales, d’autre part des domaines où 

l'intervention de l'Etat est nécessaire, par exemple pour compenser les inégalités de 

développement économique ou pour harmoniser les intérêts des diverses régions dans le 

pays, etc. L’on peut aussi citer les impôts, la protection de l'environnement et les projets 

d'investissement importants. 
 

S’agissant des questions purement locales, elles doivent donc être réservées au 

pouvoir local: ainsi de l'éducation, des mesures attractives destinées à faire venir une main-

d’œuvre compétente pour travailler dans la localité, des services de santé, des services de 

salubrité et d’hygiène comme le ramassage des ordures, etc. 
 

Il est enfin des questions mixtes, qui supposent une coopération ou une collaboration 

entre le pouvoir central et le pouvoir local. Dans ce cas, l'État central fixe des directives que 

les autorités locales doivent appliquer concrètement. Par exemple au Vietnam, la loi sur le 

terrain fixe une limite maximum de la propriété foncière, identique pour toutes les provinces. 

C’est à partir de cette limitation que chaque province détermine la limite applicable sur son 

territoire, mais sans dépasser le maximum arrêté par l’État. 
 

Reconnaissant le "travail propre", l’"autorité locale" de chaque localité comme dans 

la Constitution 2013, les lois devraient concrétiser cette propre autorité, ce "travail propre". 
Ces autorités peuvent être reconnues dans la loi organique, ou explicitement définies dans 

les lois spécialisées. Ces pouvoirs peuvent être spécifiés de manière énumérée, ou plus 

idéale, d'exclusion: ce qui ne relève pas du pouvoir central relève de l’autorité locale. Et le 

travail du législateur doit être complété par le travail du pouvoir judiciaire. En cas de conflit 

entre les niveaux d'autorité central, local ou interrégional, il appartient au tribunal de donner 

l’interprétation finale. 
 

B. La nécessité d'attribuer des moyens suffisants aux autorités décentralisées 
 

À côté de la répartition des compétences entre pouvoir central et pouvoir local, il 

faut des réformes pour renforcer les autorités locales, pour les mettre à même d’assurer leurs 

nouvelles missions. Le transfert des pouvoirs doit aller de pair avec la disponibilité des 

ressources aux collectivités locales.  
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C’est l’occasion de citer de nouveau le programme 135. Il est donc destiné aux 

communes en difficulté. De 1998 à 2005, il a été à l’origine d’interventions dans 1715 

communes, soit 1568 communes de montagne et 147 communes du delta de Mékong. En 

1999, ce programme a été modifié avec un transfert des missions du programme aux 

communes. C’est dans ces conditions que 1000 communes parmi les 1715 communes ont 

bénéficié d’un budget de 410 millions de VN dongs pour chaque commune. 
 

Cette nouvelle modalité d’intervention publique marque une rupture importante 

avec les anciennes pratiques, selon lesquelles les communes ou les districts concernés par 

un projet s’occupaient de la confection du dossier avant de l’adresser au ministère de la 

Planification et de l’Investissement afin de le faire approuver. Une fois l’approbation 

accordée, l'exécution du projet relevait de l'autorité du district, en l’occurrence du comité du 

district mais pas de la commune. Même lorsqu’une affaire est de la compétence de la 

commune, elle n’est pas toujours en mesure de s’en charger faute de disposer des moyens 

suffisants. Les communes n'ont pas les cadres compétents dont elles auraient besoin pour 

conduire les projets. La gestion de ces projets retourne donc au district, pour la raison simple 

que les communes sont souvent incapables de s’en charger. Elles ne savent même pas 

comment pour dresser un bilan du projet. 
 

La difficulté vient du manque de formation des cadres et des fonctionnaires 

communaux : selon une enquête, 60 % des cadres travaillant au niveau communal ne 

disposent d’aucune connaissance sur la gestion budgétaire. Parmi ces cadres occupant des 

postes de gestion budgétaire dans les diverses communes du Vietnam, 59 % d’entre eux ne 

disposent d’aucune formation concernant les questions de financement. Pour que les 

autorités locales soient en mesure de prendre en charge leurs nouvelles missions, il serait 

indispensable que leurs cadres bénéficient d’une formation suffisante. Faute de quoi, l’on 

va se trouver confronté à une situation absurde. Les communes risquent de refuser d’emblée 

les nouvelles compétences que l’on veut leur attribuer, d’une part parce qu’elles doutent de 

leur capacité à remplir ces nouvelles responsabilités, d’autre part parce qu’elles craignent 

de ne plus bénéficier des aides dont elles ont besoin de la part de l'État central. 
 

Une autre transformation à promouvoir tient à la nécessité de changer les modes de 

penser des autorités locales. La plupart d’entre elles ont habitude d'attendre les ordres et les 

lignes de conduite des autorités centrales. Paradoxalement, lorsque la loi leur confie des 

compétences plus étendues, elles continuent d’attendre les consignes de ces autorités 

centrales pour prendre possession des nouveaux territoires qui leur ont été confiés. 
 

Par conséquent, la décentralisation doit aller de pair avec l’attribution de moyens 

financiers et de ressources humaines à la localité. Il est possible de penser à la 

décentralisation budgétaire, en donnant à la localité une partie supplémentaire des revenus 

provenant des taxes et des impôts. De plus, les administrations gouvernementales locales 

doivent avoir leur autonomie sur l'appareil organisationnel de leurs localités et dans la 

sélection et la gestion du personnel local. Le mécanisme d’être responsable devant l'organe 

administratif supérieur devrait être progressivement remplacé par la prise de responsabilité 

devant le conseil des élus, les habitants locaux. Et pour cela, il est nécessaire de modifier 

non seulement la loi sur l’organisation des administrations locales mais aussi la loi 

électorale. Les élections à la représentation locale doivent être substantielles, impliquant des 

groupes d'intérêt locaux.  
 

C. La restructuration des unités administratives territoriales et le modèle 

d’organisation des administrations locales 
 

Un aspect important de la réforme souhaitable consisterait à réorganiser les 

structures locales.  
 

Il est nécessaire de définir clairement les unités administratives naturelles et 

artificielles, d’où une structure administrative appropriée. Pour les unités administratives 

naturelles, la décentralisation peut être réalisée au mieux en étant une entité à part entière 

capable d'atteindre l'autonomie. Pour les localités étant différentes en termes de taille, de 
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population et de développement socio-économique, il faudrait être capable de disposer 

d'arrangements organisationnels spécifiques pour assurer à la fois le professionnalisme et le 

lien étroit entre le gouvernement et les usagers des services publics. Et en plus du modèle 

de gouvernement général pour toutes les unités administratives, il est important de 

reconnaître des règlements spéciaux pour des localités spécifiques, par exemple les grandes 

villes - comme l'a fait la République française avec la réglementation PLM (Paris, Lyon, 

Marseille). 
 

Les provinces et les communes constituent les échelons administratifs les plus 

importants. Il n'est pas nécessaire de maintenir au niveau des districts des organes inspirés 

du modèle de l'État central ou du pouvoir provincial avec un conseil populaire, un comité 

populaire et des services relevant du comité. Une seule personne chargée de représenter 

l'État dans le district suffirait pour coordonner l'action des communes, à l’image de ce que 

fait le sous-préfet en France. 
 

Au cas où l'action de certaines communes se révélerait insuffisante, l’on pourrait 

confier - directement par les textes - des compétences administratives aux chefs du village. 

Ces derniers seraient alors érigés au rang d’autorité administrative. On éviterait ainsi un 

double écueil : des autorités communales surchargées et des chefs du village remplissant des 

fonctions utiles mais dans le silence des textes. Mais ce régime ne devrait être appliqué que 

dans les communautés éloignées où le droit coutumier, la longue tradition d'autogestion 

existent toujours. 
 

Il est également important de mentionner la tendance de gestion régionale. De 

nombreux experts pensent qu’il existe une tendance à disperser les institutions de pouvoir 

du niveau central au niveau local. Depuis 1986, le nombre des provinces au Vietnam est 

passé de 40 à 63, le nombre de districts de 522 à 697, le nombre de communes de 9.901 à 

11.142. Il est clair que la division en 63 économies provinciales du Vietnam pose de 

nombreux défis à la gestion et la planification centralisées des ressources nationales en 

comparant avec le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Le Vietnam a tendance à se développer 

comme les Philippines ou la Thaïlande, où les communautés locales ont tendance à exercer 

leur pression régionale, ce qui pourrait rend l'administration centralisée du gouvernement 

central inefficace à long terme »57. 
 

La localisation ne va pas à l'encontre de la décentralisation. D’une part, la 

décentralisation devrait être promue pour créer une autonomie locale. D’autre part, les 

groupes locaux et régionaux devraient être restructurés pour éviter la fragmentation des 

ressources. La localisation peut offrir des opportunités aux groupes locaux pour gérer leur 

travail de manière cohérente et efficace, en particulier dans les domaines où la division est 

difficile tels que l'environnement, les fleuves et rivières, l’aménagement urbain, etc. 
 

La localisation constitue aussi un moyen permettant au gouvernement central de 

faciliter la gestion. Au lieu de décentraliser la gestion au niveau provincial, le gouvernement 

central peut déléguer l'autorité sur les tâches administratives aux représentants régionaux. 

Parallèlement à l’organisation des tribunaux régionaux, les fonctions d'administration 

fiscale, de protection de l'environnement, de planification économique, les décisions 

d'investissement public des budgets du gouvernement central peuvent être déléguées à la 

direction régionale ou locale au lieu d'être simplement aujourd’hui une «décentralisation» 

du niveau central vers le niveau provincial58. 
 

D. La transparence administrative, une condition indispensable au transfert des 

compétences 
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Les citoyens d’abord et, au-delà, toutes les personnes concernées doivent être 

parfaitement informées des compétences nouvelles attribuées aux autorités locales avec des 

réponses claires apportées, par exemple, aux questions suivantes : quels sont les types 

d'impôts que le niveau local peut imposer ? Quelle sont les recettes d'une commune ? Quelles 

sont ses dépenses ? Les programmes d'action des autorités locales doivent être publics. La 

transparence de l'administration et la communication entre l'administration locale et le 

citoyen doivent être assurées par tous les moyens adaptés, notamment par voie d'affichage. 

Il faut que le citoyen soit en mesure d’accéder aux documents administratifs à tout moment, 

sauf pour les affaires concernant la vie privée ou touchant à des secrets d’État. 
 

La participation des habitants est indispensable dans les affaires concernant leurs 

intérêts. Il appartient à l’autorité locale, au cours du processus de prise de décisions, de tenir 

compte des pressions de l'opinion publique. Actuellement au Vietnam, le facteur financier 

demeure un obstacle considérable pour une extension de la participation des habitants à la 

procédure de prise de décision. Pour rassembler les habitants, pour leur faire prendre des 

délibérations communes, un minimum de moyens financiers est nécessaire. 
 

Selon un rapport d’une ONG - AusAID, une ONG australienne pour le 

développement dans le monde - l’efficacité des projets d'investissements des localités est 

subordonnée au fait qu'ils attirent ou pas la participation des habitants. Lorsque cette 

dernière est acquise, il est possible de mieux exécuter et de contrôler plus étroitement les 

projets mis en œuvre dans le cadre local. En même temps, l’expérience montre que cette 

participation ne dure qu’aussi longtemps que se prolonge la présence de cette ONG et son 

aide financière. 
 

             E. L’instauration d’un contrôle efficace portant sur les autorités décentralisées 
 

La décentralisation, ou autogestion locale, n'est efficace que sur la base d'une 

surveillance étroite. Mais quel modèle pour la supervision du gouvernement local au 

Vietnam ? 
 

Comme dans les analyses ci-dessus, la relation de supervision administrative ne 

devrait être appliquée que dans le cadre du travail à « partager » entre les niveaux locaux 

et administratifs. La surveillance, le contrôle (par la suspension, la suppression des 

documents ou des mesures exigeant des rapports, des approbations ou des mesures 

disciplinaires, etc.) qui sont effectués dans le cadre des travaux déjà délégués au niveau 

local sont alors contraires à l'esprit de décentralisation,  en d'autres termes, désactivent 

la décentralisation. L'expérience de nombreux pays dans le monde entier montre que 

dans les domaines autonomes du gouvernement local, un seul mécanisme de suivi doit 

exister, le pouvoir judiciaire. Le tribunal est l'organe le plus indépendant, objectif et 

professionnel pour évaluer la légitimité du gouvernement local dans leurs activités et 

domaines délégués et centralisés. En outre, même dans les domaines non décentralisés 

au niveau local, à côté de la supervision administrative, le chemin de la justice existe 

toujours en parallèle ou constitue la voie finale pour effectuer le suivi auprès du 

gouvernement local. 
 

Dans le contexte actuel de la décentralisation au Vietnam, deux cas suivants sont 

distingués dans le suivi: 
 

i) pour les compétences n’étant pas encore attribuées au niveau locale, c’est-à-dire, 

les autorités mises en pieuvre par les localités en se basant sur des documents juridiques, la 

direction des niveaux supérieurs (par exemple, l’approbation du niveau supérieur est 

nécessaire avant toute décision). Dans ce cas, le niveau supérieur a le droit à la supervision 

directe (supervision de niveaux) en suspendant ou en supprimant les documents 

administratifs locaux si ceux-ci sont illégaux ou contraires aux documents de niveaux 

supérieurs. 
 

ii) Pour les autorités décentralisées au niveau local - c’est-à-dire, les autorités sur 

lesquelles la localité a l’autonomie complète, les niveaux supérieur n’ont pas le droit à la 

supervision de niveaux. Les documents du gouvernement local sont soumis au contrôle 
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exclusif de la loi, qui est représentée par le pouvoir judiciaire. Selon l'expérience des pays 

avancés, les autorités ayant le pouvoir de superviser les documents locaux en l'espèce sont 

les tribunaux administratifs ou les tribunaux judiciaires dans les localités où aucun tribunal 

administratif spécifique n'est organisé. 
 

Pour un meilleur contrôle des autorités locales, il faut renforcer la compétence des 

juridictions. Au Vietnam, il s'agit les tribunaux populaires. À partir du moment où les 

instances locales bénéficient d’une plus grande autonomie, le contrôle de l'autorité 

administrative supérieure se restreint parce qu'il n'existe plus la même relation hiérarchique 

entre le niveau local et l'État central. Il semble alors que l’institution la plus adaptée pour 

apprécier la légalité des décisions administratives prises par les organes décentralisés, soit 

le juge, s’appuyant sur une procédure contentieuse rigoureuse. 
 

A l'heure actuelle, le contrôle de l'administration locale s’exerce par des voies 

diverses. Il est réalisé par le pouvoir central, par les autorités hiérarchiques, par le conseil 

populaire, enfin par les juridictions. Une tendance actuelle tend à renforcer le rôle du conseil 

populaire pour surveiller le comité populaire de même niveau puisque, depuis 2001, avec 

l'amendement introduit dans la constitution, le contrôle du parquet populaire a été supprimé. 

Dans l'avenir, les collectivités locales seront encore plus autonomes dans la mesure où le 

contrôle exercé par le conseil populaire ne peut être très rigoureux : le conseil populaire ne 

saurait être réellement indépendant par rapport à l'administration locale, c’est-à-dire par 

rapport au comité populaire. En outre et puisque le conseil populaire dispose lui-même de 

son propre pouvoir d'administration au niveau local, il faut qu’il soit contrôlé à son tour. 
 

Pour un contrôle plus objectif, ce sont les juridictions, et surtout les juridictions 

administratives qui paraissent les plus adaptées. C’est la meilleure façon d’assurer la 

protection des droits des citoyens contre les abus de l'administration. Il faut cependant 

reconnaître qu’à ce jour, le fonctionnement des juridictions administratives au Vietnam n'est 

pas très efficace. Créé en 1997, cet organe est tout récent. La compétence des tribunaux 

administratifs est encore limitée : il existe plusieurs types d'actes administratifs qui ne 

peuvent pas être attaqués devant le juge. La procédure est brève et rigoureuse ce qui 

constitue un obstacle pour les citoyens, surtout dans un environnement social auquel la 

conception du contentieux administratif est encore étrangère. 
 

Finalement, le principal obstacle à une bonne juridiction administrative, c’est la 

relation étroite qui perdure entre le juge administratif et l'administration locale. Dans les 

circonscriptions administratives (province, district ou commune), ce sont le conseil 

populaire et le comité populaire qui dirigent toutes les actions administratives dont le 

territoire est le théâtre. Le tribunal administratif se situant sur ce territoire n'échappe pas 

l'influence de ces organes. Parmi les éléments qui renforcent la dépendance du juge, il faut 

citer le fait que ce dernier comme les membres du conseil populaire et du comité populaire 

sont tous des membres du Parti. Tous appartiennent à une cellule du Parti, au sein de laquelle 

le président du conseil populaire et le président du comité populaire exercent des fonctions 

de direction. 
 

Pour que les juridictions administratives soient réellement indépendantes, il faudrait 

une réforme profonde de leur organisation. A notre avis, il n’est pas nécessaire de créer un 

tribunal administratif dans chaque circonscription mais bien plutôt mettre en place une 

juridiction administrative vraiment indépendante. Ce système ne dépend pas des différentes 

unités administratives. Au niveau central, le droit de dernier mot appartient à la Cour 

suprême. Au niveau local, le ressort du tribunal doit correspondre à des zones vastes, 

regroupant certaines provinces et certains districts. Renforcer le contrôle des autorités 

locales favorisera une mise en œuvre plus efficace de leurs nouvelles missions. 
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Phân chia thẩm quyền giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam – những vấn đề thực tiễn, 

những cải cách hiện hành và triển vọng. 

 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh  

 

Trong một quốc gia đơn nhất, tập quyền hành chính dường như là phương tiện hiệu quả của 

nền hành chính, bởi cho phép bảo đảm các hoạt động hành chính vừa khách quan vừa nhất quán. Tuy 

nhiên với nền kinh tế tự do, tập quyền dường như lại gây ra nhiều trở ngại cho sự phát triển, thậm 

chí có khi kìm hãm lại những sáng kiến từ địa phương. Xu hướng trao tự chủ cho địa phương đã dần 

xuất hiện. Ở Việt Nam, phân cấp, phân quyền đã được đặt ra cả về lý thuyết và thực tiễn từ nhiều 

năm về trước, biểu hiện qua những cải cách liên tiếp nhằm tăng quyền thẩm quyền cho địa phương 

thông qua việc chuyển giao các thẩm quyền từ trung ương dần xuống địa phương. 
 

Những cải cách trên so với thực tiễn dường như vẫn là chưa đủ : những tiêu chí phân chia 

thẩm quyền chưa được định rõ ; và trên thực tiễn các địa phương lại có thể thực hiện những thẩm 

quyền dẫu chưa được quy định trong văn bản. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi giới hạn trong việc 

nêu ra những khía cạnh liên quan đến : i) phân chia thẩm quyền giữa trung ương – địa phương trong 

pháp luật và những cải cách hiện hành ; ii) hậu quả của việc phân chia thẩm quyền trong thực tiễn; 

iii) và một số kiến nghị đề xuất. 
 

I. Phân định thẩm quyền trong các văn bản và những cải cách hiện hành 
 

a. Trước năm 2013 
 

Trước năm 2003, Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân ở mỗi cấp (ngày 3/7/1996) đã quy định về nhiệm vụ quyền hạn của từng cấp trong các lĩnh 

vực kinh tế, văn hoám giáo dục, xã hội; khoa học công nghệ, môi trường, an ninh quốc phòng, trật 

tự xã hội, chính sách dân tộc và tôn giáo; thi hành pháp luật; tổ chức và giám sát các thiết chế địa 

phương. Pháp lệnh đã tổng hợp lại những quy định tồn tại rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác. 
 

Tuy nhiên trong Pháp lệnh, sự phân chia thẩm quyền giữa trung ương và địa phương và giữa 

các cấp địa phương chưa rõ ràng. Bởi vậy đến năm 2003, Pháp lệnh đã bị thay thế bằng Luật Tổ chức 

Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân – trong đó từ điều 11 đến 35 đièu chỉnh về Hội đồng nhân 

dân, còn lại từ điều 82 đến 118 quy định về Uỷ ban nhân dân. Những quy định này đánh dấu bước 

tiến lớn trong nỗ lực phân định thẩm quyền giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, đáng kể là 

bắt đầu có sự phân biệt theo vùng địa lý khác nhau, như khu vực đô thị, nông thôn, hải đảo.v.v. Cũng 

như vậy, Luật 2003 có nỗ lực lớn trong việc xác định rõ hơn các thẩm quyền của địa phương. Bên 

cạnh Luật 2003, có những văn bản pháp luật khác cũng cụ thể hoá thẩm quyền của các cấp địa phương 

trong từng lĩnh vực cụ thể, ví dụ như quản lý đất đai ; quản lý giáo dục ; ngân sách.v.v. Với một loạt 

các văn bản pháp luật này, một số thẩm quyền mới đã được phân cấp cho địa phương, mà đầu tiên là 

thẩm quyền quyết định các kế hoạch kinh tế, xã hội. Trong lĩnh vực ngân sách, Hội đồng nhân dân 

có quyền phê chuẩn ngân sách địa phương – điều mà trước đây thuộc thẩm quyền của của Quốc Hội. 

Luật ngân sách cũng bắt đầu liệt kê các khoản thu, chi của các cấp tỉnh, huyện và xã. 
 

Chính quyền địa phương cũng có thẩm quyền lớn hơn trong lĩnh vực quản lý đất đai. Ví dụ 

theo quy định thời kỳ này, Chính phủ có quyền quyết định quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 

trên 5 ha (khu vực thành thị) và trên 50 ha (khu vực nông thôn); còn lại thuộc về quyền quyết định 

của địa phương – cụ thể là cấp tỉnh. Cũng bắt đầu từ đây, thẩm quyền cấp phép xây dựng hoàn toàn 

được trao cho chính quyền địa phương. 
 

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, cấp tỉnh có quyền quyết định đối với các dự án đầu tư có 

giá trị từ năm triệu đến mười triệu đô la ở ngoài khu công nghiệp, và từ bốn mươi triệu đô la trong 

khu công nghiệp. Trong lĩnh vực giáo dục, chính quyền địa phương có thẩm quyền tuyệt đối với các 

cấp giáo dục phổ thông – bao gồm mầm non, tiểu học, trung học. 
 

Về phương diện tổ chức thể chế, Luật 2003 cho phép các hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 

quyền quyết định số lượng, thẩm quyền của các cơ quan trực thuộc địa phương ; Sự đổi mới này 

đáng kể bởi vì trước 2003, thẩm quyền này thuộc về cơ quan nhà nước ở trung ương, cụ thể là các 

Bộ. 



 

Tuy nhiên sự phân chia thẩm quyền trong các văn bản thời kỳ này vẫn còn nhiều hạn chế. 

Thứ nhất: các thẩm quyền của địa phương chỉ mới được quy định theo kiểu liệt kê trong Luật 2003 

– điều này có thể hiểu rằng phần còn lại của những thẩm quyền không liệt kê thuộc về trung ương. 

Chính quyền địa phương chỉ mới bắt đầu có một vài quyền tự chủ tương đối. Vẫn còn những quy 

định không rõ ràng, không cho phép phân biệt giữa các cấp địa phương với nhau, giữa nông thôn với 

đô thị. Các quy định về thẩm quyền khá chung chung, khó áp dụng cho một sự phân chia thẩm quyền 

rành mạch trong thực tiễn. 

Một minh hoạ: trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Luật Tổ chức Chính phủ 2001 quy định 

“Chính phủ.. “Quyết định chính sách cụ thể về bảo vệ, cải thiện và giữ gìn môi trường; chỉ đạo tập 

trung giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các khu vực trọng điểm; kiểm soát ô nhiễm, ứng cứu 

và khắc phục sự cố môi trường” (Điều 10 Khoản 5 Luật Tổ chức Chính phủ 2001). Nhưng đồng thời 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh lại có quyền: “Quyết định biện pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống và 

khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường ở địa 

phương theo quy định của pháp luật” (Điều 13, khoản 3 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003). 

Cũng thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyền “Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc bảo vệ, 

cải thiện môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, suy thoái môi trường, ô nhiễm 

môi trường và xác định trách nhiệm phải xử lý về môi trường đối với tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật” (Điều 91 khoản 4 Luật 2003). 
 

Đối chiếu các quy định trong các văn bản nói trên có thể gợi mở nhiều suy ngẫm: đâu là “khu 

vực trọng điểm” thuộc phạm vi hành động của chính phủ? Đâu là các “sự cố môi trường” thuộc về thẩm 

quyền giải quyết của địa phương? Có lẽ câu trả lời xác định thuộc về các văn bản dưới luật, tiếc thay 

các văn bản này không phải lúc nào cũng đầy đủ hay cụ thể hoá được những quy phạm chung. Bởi vậy 

sự phân chia thẩm quyền trở nên không xác định. 
 

Quan sát cho thấy sự phân cấp kể trên – dẫu có dáng dấp của tản quyền – nhưng vẫn không làm 

thay đổi nguyên tắc tập quyền truyền thống, theo đó trung ương can thiệp hầu như vào tất cả lĩnh vực 

hành chính. Trong tiến trình cải cách, một số thẩm quyền mới đã được chuyển, phân cấp cho địa phương 

mà thôi. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những thẩm quyền chung, mà việc thực thi thuộc về cùng lúc: cả 

trung ương và địa phương. Với loại thẩm quyền “chia sẻ” này, rõ ràng quyết định cuối cùng thuộc về 

trung ương. Ví dụ: khi có tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa ác pháp nhân và thể nhân nước ngoài, 

Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền giải quyết. Nếu một trong các bên tranh chấp không đồng ý với kết 

quả giải quyết đó, họ có thể khiếu nại tiếp lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – người có thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại cuối cùng. 
 

Thực tiễn này phản ánh cách thức tổ chức hệ thống hành chính Việt Nam từ nhiều năm. Hệ 

thống này dựa trên sự phân chia 4 cấp hành chính: trung ương; tỉnh; huyện, xã. Các cấp hành chính này 

được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. Bởi vậy khó tránh khỏi tình trạng chồng chéo thẩm quyền: có 

những nhiệm vụ hành chính mà cả 4 cấp chính quyền đều có thể can thiệp.  
 

Cuối cùng, chính quyền trung ương còn giữ quyền kiểm soát đối với địa phương. Trung ương 

có thể đình chỉ hay bãi bỏ các quyết định sai trái của địa phương: Thủ tướng có thể huỷ các quyết định 

của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, HĐND và UBND cấp tỉnh; Bộ trưởng có quyền đình chỉ các quyết định 

của UBND cấp tỉnh. Chính quyền trung ương có thể ban hành các mệnh lệnh chỉ đạo điều hành hoạt 

động của địa phương, ngay cả trong các lĩnh vực được phân cấp – quyền hạn này được thực thi thường 

xuyên thông qua hình thức các thông tư của Bộ. 
 

b. Cải cách lớn trong Hiến pháp năm 2013 
 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi 2013 đã tạo lập những nền 

tảng mới cho một hệ thống chính quyền địa phương phân cấp ở Việt Nam. Tinh thần phân cấp thể 

hiện rõ trong các quy định của Hiến pháp tại Chương IX (Chính quyền địa phương) và được cụ thể 

hóa bằng các đạo luật, trước tiên là Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Những điểm mới 

về phân cấp trong Hiến pháp 2013 thể hiện như sau: 
 

- Thứ nhất: tên gọi mới về chính quyền địa phương. Hiến pháp 2013 đã đổi tên thành “Chính 

quyền địa phương” thay cho Chương về “Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân” như trước kia. Sự 

thay đổi này không chỉ đơn giản là tên gọi, mà còn phản ánh một cách nhìn nhận mới về chính quyền 

địa phương. Tên gọi chính quyền địa phương phản ánh một tư duy mới: cho phép nhìn nhận rõ lát 



cắt giữa trung ương – địa phương, cho phép nhìn nhận chính quyền địa phương như là một thực thể 

riêng, tồn tại khá độc lập so với chính quyền trung ương.  
 

- Thứ hai: Hiến pháp thừa nhận khả năng có thể tổ chức những mô hình chính quyền địa 

phương đa dạng, không đồng nhất. Khoản 2 điều 113 Hiến pháp: “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”. Quy định này đã hé mở khả năng có những địa 

phương đặc thù với cách tổ chức cấp chính quyền đặc thù.  
 

- Thứ ba: Về thẩm quyền, Hiến pháp 2013 ghi nhận chính thức về phân cấp phân quyền – thể 

hiện qua điều 112, khoản 2: “Nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ của chính quyền địa phương được xác định trên cơ 

sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp 

chính quyền địa phương”. Hiến pháp đã thừa nhận khả năng phân cấp trao quyền tự chủ cho mỗi địa 

phương. 
 

- Thứ tư, Đặc biệt Hiến pháp đã thừa nhận thẩm quyền riêng của địa phương – thông qua quy 

định địa phương “quyết định các vấn đề của địa phương do luật định”. Đây là thẩm quyền riêng biệt 

– độc lập so với thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cấp trên. Và khi thừa nhận những thẩm quyền 

riêng biệt đó, ít nhiều nhà lập hiến đã tiếp cận đến các khái niệm gàn gũi như phân cấp, phân quyền 

và tự quản địa phương. 
 

 Tuy nhiên các quy định của Hiến pháp là nguyên tắc chung và rất cần các quy định khác để 

cụ thể hơn tinh thần phân cấp. Bởi vậy để thúc đẩy phân cấp, có lẽ là một quá trình lâu dài mà nhiệm 

vụ đặt lên vai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các đạo luật chuyên ngành. Như nhận xét 

của PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa: “có vẻ như cơ hội phân quyền mạch lạc giữa hai cấp chính quyền 

trung ương và địa phương đã không được sử dụng trong Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp cập nhật 

lần cuối vào 09/2013 (nội dung này được giữ nguyên trong Hiến pháp sửa đổi 2013). Vì không phân 

quyền mạch lạc trong Hiến pháp, các đạo luật kế tiếp, từ ngân sách, đất đai, quy hoạch tới đầu tư 

công, có thể phải tiếp tục sứ mạng thúc đẩy ‘phân cấp quản lý” rạch ròi hơn, tiến gần hơn nữa tới 

“phân quyền”59. 
 

c. Sự thiếu rõ ràng về phân định thẩm quyền trong pháp luật  
 

Dù Hiến pháp có nhiều thay đổi, tuy nhiên Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thông 

qua ngày 19/6/2015 tại Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 đã không làm rõ hơn nhiều lắm ý tưởng 

phân quyền thể hiện trong Hiến pháp 2013, thể hiện trên những vấn đề như: 
 

- Thứ nhất: về tổ chức: Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới bổ sung thêm đơn vị hành 

chính là i) thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và ii) đơn vị hành chính - kinh tế đặc 

biệt; và phân biệt giữa chính quyền địa phương ở nông thôn và ở đô thị. Tuy nhiên những quy định 

này chưa đủ để có thể xây dựng mô hình riêng biệt về tổ chức các cơ quan chính quyền ở từng loại 

địa phương – ví dụ như: các thành phố lớn – hay các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, điều mà 

Pháp đã làm đối với các địa phương đặc thù (Paris, Lyon và Marseille hay các địa phương hải ngoại). 

Bước đi của pháp luật đến việc hình thành các địa phương có quy chế đặc thù còn chậm chạp. Dự án 

Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được đăng tải lấy ý kiến nhân dân và – 11/9/2017  mới 

lần đầu tiên được trình lên Uỷ ban thường vụ quốc hội – cơ quan thường trực của Quốc hội Việt 

Nam. Nhưng quy chế riêng cho các đô thị lớn – như Thành phố Hồ Chí Minh – vẫn chưa được đưa 

ra thảo luận ở các cơ quan lập pháp hay Chính phủ, dù trên phương diện học thuật, các học giả từ lâu 

đã đề cập đến chủ đề này. 
 

Ngoại trừ đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Luật tổ chức chính quyền địa phương vẫn duy trì 

một mô hình chung được áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính: cơ quan đại diện (HĐND) bên cạnh 

cơ quan hành chính (UBND). 
 

- Thứ hai: phân quyền đã được đề ra nhưng vẫn chỉ dừng lại ở những nguyên tắc chung. Theo 

                                                           
59 PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa “Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - cơ sở lý luận, thực trạng, giải 

pháp”, Tham luận đăng tại Kỷ yếu Hội thảo “Phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền 

cấp tỉnh: thực tiễn và một số vấn đề đặt ra”- Chính phủ VN – Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Hà Nội 

ngày 18/10/2013. 

 



các quy định cụ thể về thẩm quyền của từng cấp chính quyền, thì đa số các loại quyền hạn vẫn đang 

tồn tại dưới dạng thức “chia sẻ” giữa nhiều cấp địa phương; hay giữa địa phương (cấp tỉnh) và trung 

ương.  

Vẫn còn rất nhiều quy định không cho phép phân biệt được sự khác nhau trong quản lý một 

công việc – giữa các cấp địa phương. Đọc trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương: nếu so sánh thì 

nhiệm vụ của xã – phường – hầu như không khác nhau. Sự không rành mạch này cũng thể hiện rõ trong 

các quy định về nhiệm vụ của HĐND với UBND: thẩm quyền của HĐND và UBND cũng không khác 

biệt. Nói như TS. Hoàng Thị Ngân, cho đến nay, trên bình diện lập pháp, ta vẫn chưa có một quan điểm 

mạch lạc dứt khoát về tổ chức chính quyền địa phương60. 
 

Hơn nữa, Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa có những quy định về quyền hạn riêng 

của địa phương – tương ứng với quy định Hiến pháp về “những công việc của địa phương”. Sự phân 

định trong Luật Tổ chức chính quyền chưa rõ, có thể là cơ hội để ngỏ cho các luật chuyên ngành? 

Khả năng này, theo ý kiến cá nhân của chúng tôi, là khó đạt được bởi vì luật chuyên ngành được xây 

dựng bởi các bộ ngành trực thuộc Chính phủ – nên thường thiên về hướng quy định thẩm quyền tập 

trung cho trung ương. 
 

- Thứ ba, nguyên tắc tôn trọng các thẩm quyền riêng – hay cao hơn là tự quản của địa phương 

- chưa thể hiện rõ trong Luật Tổ chức. Xin phân tích một quy định khá thú vị của Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương:  “Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên 

thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương cấp huyện; những vấn đề liên quan đến 

phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền 

địa phương cấp tỉnh; những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên 

thì thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước ở trung ương, trừ trường hợp luật, nghị quyết 

của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ có 

quy định khác” (mục c khoản 2 Điều 11 Luật Tổ chức chính quyền địa phương). 
 

Quy định này tưởng chừng khá lý tưởng để “gỡ rối” cho các trường hợp khó phân định thẩm 

quyền.  Nhưng xét về lý thuyết, quy định này có thể gây tổn hại lớn đến nguyên tắc phân quyền: sẽ 

ra sao nếu như công việc (vấn đề) liên quan đến thẩm quyền của hai đơn vị hành chính trở lên – lại 

cũng chính là công việc (vấn đề) đã được phân cấp cho các đơn vị hành chính đó? Trong trường hợp 

này việc đơn vị hành chính cấp trên hay cơ quan nhà nước trung ương lấy công việc/ vấn đề đó lên 

để giải quyết – rõ ràng đã xâm hại nghiêm trọng đến thẩm quyền phân cấp của địa phương. Phân cấp 

được thực hiện bằng luật, và cũng chỉ luật mới có thể lấy lại hay thay đổi thẩm quyền đã phân cấp. 

Rõ ràng kinh nghiệm của Pháp với mô hình về liên kết giữa các địa phương – để xử lý công việc 

chung của các địa phương – đảm bảo được cả hai yêu cầu: một mặt vẫn giải quyết công việc chung 

trên tinh thần đồng thuận, mặt khác vẫn tôn trọng tự quản địa phương, bảo đảm đúng tinh thần phân 

cấp: không cấp chính quyền nào có thể được thực hiện công việc của một cấp chính quyền khác. 
 

- Thứ tư: cơ chế kiểm soát quyền lực trung ương – địa phương chưa được quy định tương 

thích với ý tưởng phân quyền. Mặc dù Hiến pháp đã quy định về khả năng phân quyền, phân cấp và 

uỷ quyền, nhưng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương: ngay cả khi thực hiện các công việc đã 

được phân quyền; chính quyền địa phương vẫn phải chịu sự kiểm tra, giám sát của “cơ quan nhà 

nước cấp trên”. Thuật ngữ “cơ quan nhà nước cấp trên" được hiểu là không loại trừ cơ quan hành 

chính. Nếu như vẫn còn kiểm soát hành chính thì đây là điều không thực phù hợp với nguyên tắc 

phân quyền hành chính được thực hành phổ biến trên thế giới, mâu thuẫn ngay với quy định trong 

Luật: “Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn được phân quyền”.  
 

II. Hậu quả của việc thiếu vắng sự phân định thẩm quyền rõ rang 
 

Các thẩm quyền chuyển giao cho địa phương quá ít ỏi và sự can thiệp của trung ương quá 

nhiều. Điều này không cho phép khai thác hết các tiềm năng của địa phương. Mà chính quyền địa 

phương lại có những thế mạnh riêng mình: sự hiểu biết sâu sắc về tình thế địa phương. Nếu dựa vào 

sức mạnh địa phương, chính quyền địa phương có lợi thế không thể bì lại trong việc huy động mạnh 

mẽ và nhanh chóng các nguồn lực và sáng kiến địa phương. Ngược lại áp lực của dư luận cộng đồng 

                                                           
60 Phát biểu của TS Hoàng Thị Ngân, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ, tại Hội thảo 

“Tổ chức chính quyền địa phương”, ngày 27/9/2017, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện 1. 



đối với chính quyền địa phương cũng mạnh mẽ và trực tiếp hơn nhiều so với trung ương; và điều này 

cũng thôi thúc chính quyền địa phương phải tìm ra các giải pháp hợp lý nhất. Ngược lại, trung ương 

thường xa rời thực tế địa phương và quy trình ra quyết định thường bị kéo dài qua nhiều tầng nấc, sự 

phản ứng cũng chậm chạp hơn. Từ đó, dễ dẫn đến những rủi ro ban hành quyết định không phù hợp 

thực tiễn và có thể gây lãng phí. 
 

 Có thể minh hoạ: Các dự án đầu tư của Nhà nước cho các vùng sâu vùng xa, miền núi hải 

đảo: Chương trình 135 – với nội dung cơ bản là xây dựng các cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, 

trạm). Trong quá trình triển khai dự án cho thấy rằng đôi khi các dự án không xuất phát từ sang kiến 

địa phương. Ví dụ: đôi khi cộng đồng cần sự cải thiện nước sạch, chứ không hẳn là xây chợ. Những 

dự án này thiếu sự tham gia của cộng đồng dân cư ngay từ khâu hình thành ý tưởng, cho đến giám 

sát về sau, dẫn đến việc quản lý sử dụng các hạng mục trên chưa hiệu quả. 
 

Xu hướng đối ngược lại, nếu cộng đồng địa phương chủ động, cũng có thể dẫn đến những 

khả năng vi phạm. Trong thời kỳ 2003, khá nổi bật về vai trò của trưởng thôn/ tổ trưởng dân phố. 

Trưởng thôn/ tổ trưởng dân phố không phải là cấp chính quyền địa phương – theo như quy định tại 

Quy chế dân chủ cơ sở thì: “đại diện của nhân dân địa phương, có trách nhiệm thông báo cho chính 

quyền địa phương về tình hình của cơ sở, và hỗ trợ chính quyền địa phương khi cần thiết”. Tuy nhiên 

trên thực tế, số đông trưởng thôn thường thực hiện các hoạt động của chính quyền xã, ví dụ: lập biên 

bản trong một số vụ việc, hỗ trợ thu thuế, phí. Từ đó dẫn đến thực tế trong quá trình thi hành nhiệm 

vụ, một số trưởng thôn đã thực hiện những hành vi lạm quyền do thiếu kiến thức pháp luật, hoặc do 

vụ lợi cá nhân. 
 

Tình huống này có thể nhìn rộng lên ở tầm chính quyền địa phương: Hậu quả của việc không 

phân quyền rành mạch thể hiện ở hai xu hướng đối lập: 
 

+  Hoặc là chính quyền địa phương trở nên thụ động, do không rõ công việc hay thẩm quyền 

thuộc về mình, trở nên ỷ lại và không phản ứng đối với những vụ việc xảy ra trong thực tiễn, dẫn đến 

rủi ro thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.   
 

Ví dụ điển hình là phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo Văn phòng điều phối Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cấp tỉnh, năm 2011, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và 

tỉnh, ngân sách đã cấp cho 50 xã điểm gần 82 tỷ đồng để lập quy hoạch tổng thể, đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo cán bộ chuyên trách. Năm 2012, Quảng Nam phân 

bổ thêm 61 tỷ đồng cho chính quyền các địa phương để tiếp tục thực hiện các phần việc thuộc chương 

trình này. Thế nhưng, thực tế cho thấy, trong số gần 82 tỷ đồng đã phân bổ về cho các địa phương trong 

năm 2011 thì đến thời điểm này mới chỉ giải ngân được hơn 62 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76%. Có nhiều nguyên 

nhân, nhưng trong đó chủ yếu là vấn đề năng lực của địa phương, tính thiếu chủ động trong lập quy 

hoạch, xây dựng đề án, thẩm định và phê duyệt, dẫn đến kéo dài, mất nhiều thời gian, không đảm bảo 

yêu cầu đặt ra, làm hạn chế kết quả của chương trình. 
 

Tính hình thức đặc biệt thể hiện trong cơ quan đại diện: Hội đồng nhân dân. Những quan sát 

thực tiễn cũng chia sẻ ý tưởng này: “Nói về hiệu quả hoạt động của HĐND, không chỉ ở cấp quận, 

huyện mà ở cấp tỉnh, thành phố cũng còn nhiều vấn đề phải bàn. HĐND là cơ quan quyền lực, quyết 

định những vấn đề quan trọng của địa phương song lại không tham gia giải quyết trực tiếp các vấn đề 

liên quan đến đời sống dân sinh. Nghị quyết ban hành phần nhiều mang tính chung chung, đại khái”61…  
 

Tình trạng thiếu rõ ràng trong phân cấp dẫn đến tình trạng khó khăn trpng ban hành văn bản 

pháp luật. Ở cấp tỉnh, văn bản do HĐND và UBND ban hành đa số cụ thể hóa các Nghị định, Thông 

tư – và như vậy làm nặng nề thêm hệ thống các văn bản pháp quy ở nước ta – vốn dĩ đã đồ sộ rườm 

rà. Vì thẩm quyền của địa phương chưa được phân cấp rõ rệt, dẫn đến việc ban hành văn bản của địa 

phương mang tính hình thức, sao chép văn bản cấp trên. Theo quan sát của những người làm thực 

tiễn : « Chất lượng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (của địa phương) chưa đảm bảo, nội 

dung sao chép hoặc biên tập lại các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung 
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http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/10/807985/. 



ương…. »62. 
 

+ Ngược lại với hiện tượng thụ động, hình thức và trông chờ trung ương, cấp trên, ở một số địa 

phương lại có xu thế « xé rào » để có thể đưa ra các giải pháp sát hợp địa bàn – bất chấp khung khổ 

chung của trung ương. 

Hiện tượng « xé rào » đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư đã trở thành phổ biến ở rất nhiều địa phương 

trên toàn quốc. Có đến hơn một nửa số tỉnh thành trong toàn quốc (33 tỉnh thành) có hiện tượng xé rào: 

đưa ra các ưu đãi đầu tư hấp dẫn – đôi khi trái ngược với quy định chung của trung ương, nhằm thu hút 

đầu tư về địa phương63. Điều này xuất phát từ thực trạng : thiếu thốn một thẩm quyền tự chủ của địa 

phương, trong khi khung háp luật chung đã trở nên chật chội. Báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) về 

hiệu quả hoạt động của Chính quyền địa phương cho thấy trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã tiến hành 

phân cấp mạnh mẽ. Tỷ lệ chi của chính quyền địa phương trong tổng chi tăng nhanh, từ 26% năm 1992 

lên 48% năm 2002. Tuy nhiên, chính quyền địa phương có rất ít biện pháp tạo nguồn thu ngân sách, và 

có rất ít quyền kiểm soát đối với ngân sách mà họ thu được. Để khắc phục điều này, WB cho rằng các 

nhà hoạch định chính sách có thể làm nhiều việc, ví dụ như đảm bảo sao cho chính quyền địa phương 

có động cơ khuyến khích tạo nguồn thu và kiểm soát chi, trong đó thu hút đầu tư là biện pháp hữu hiệu 

nhất64. 
 

Hoặc hiện tượng xé rào xuất hiện trong các lĩnh vực khác : mức xử phạt vi phạm giao thông 

tăng nặng đã được áp dụng tại hai thành phố : Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – bất chấp các tranh 

cãi về nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật ; thành phố Đà Nẵng nhiều lần đề xuất dự án hạn chế nhập 

cư.v.v; Từ những năm 2000 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần trình Chính phủ về mô hình 

chính quyền đô thị và xin tổ chức thí điểm. 
 

Khung pháp luật chung cho mọi địa phương đã trở nên chật hẹp. Luật tổ chức các đơn vị hành 

chính kinh tế đặc biệt đã được soạn thảo, sẽ mở đường cho việc hình thành những đặc khu với cơ chế 

đặc thù, cởi mở hơn cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Đó là tín hiệu tốt cho quy trình phân 

quyền ở Việt Nam. Nhưng câu trả lời cho đến nay vẫn chưa có cho các đô thị lớn – ví dụ như Thành 

phố Hồ Chí Minh – đòi hỏi những cơ chế đặc thù. 
 

III. Một số kiến nghị 
 

A. Sự cần thiết phân định thẩm quyền trong luật 
 

Sự phân định thẩm quyền cần được tiến hành ở tầm lập pháp. Luật cần làm rõ: những thẩm 

quyền nào trọn vẹn thuọc về chính quyền trung ương. Đó là các công việc ở tầm quốc gia, có lien quan 

đến tất cả các địa phương, hoặc những lĩnh vực mà sự can thiệp của nhà nước là không thể thiếu, nhằm 

những mục tiêu như: cân bằng sự chênh lệch, bất bình đẳng giữa vùng miền, điều phối các lợi ích của 

các khu vực khác nhau trong toàn quốc.v.v. Cụ thể đó là các lĩnh vực như thuế, bảo vệ môi trường, 

quyết định các dự án đầu tư trọng điểm.v.v. 
 

Những lĩnh vực thuần tuý thuộc về thẩm quyền địa phương, nên dành cho thẩm quyền địa 

phương: giáo dục, lao động địa phương; y tế công cộng, vệ sinh môi trường.v.v. Cũng có những lĩnh 

vực hỗn hợp, vẫn cần sự cộng tác của cấp trung ương và đại phương. Trong các lĩnh vực này, trung 

ương có thể đặt ra các quy định và giao địa phương thực hiện. Ví dụ trong quản lý đất đai, Luật đất đai 

ấn định diện tích được giao quyền sử dụng đất tối đa, và dựa trên giới hạn này các địa phương áp dụng 

cụ thể, miễn không vượt quá giới hạn ấn định.  
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văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 ở tỉnh Quảng Ninh và một số kiến nghị” Tham luận 
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hội – Viện Nghiên cứu lập pháp và Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức tại Quảng Ninh 30-
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63 Xem: UNDP Việt Nam, Võ Thành Tự Anh, Lê Viết Thái, Võ Tất Thắng, “Xé rào ưu đãi đầu tư của các tỉnh 

trong bối cảnh mở rộng phân cấp ở Việt Nam – sáng kiến hay lợi bất cập hại?” 11/2007. 
64 Phong Lan, “Cầu thị xem xét xé rào đầu tư”, http://vietbao.vn/Kinh-te/Cau-thi-xem-xet-xe-rao-dau-

tu/10912242/87/  
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Thừa nhận “công việc riêng”, “thẩm quyền riêng” của địa phương như Hiến pháp 2013 – thì 

các đạo luật cần cụ thể hoá các thẩm quyền riêng, “công việc riêng” đó. Có thể các thẩm quyền này 

được thừa nhận tại Luật tổ chức, hoặc được quy định rành mạch tại các Luật chuyên ngành. Các thẩm 

quyền đó có thể được quy định theo hướng liệt kê, hoặc lý tưởng hơn – theo kiểu loại trừ: những gì mà 

không thuộc phạm vi hoạt động của trung ương thì thuộc thẩm quyền của địa phương. Và công việc của 

nhà lập pháp cần được bổ khuyết bởi hoạt động của cơ quan tư pháp: khi mà có tranh chấp do ranh giới 

thẩm quyền giữa trung ương, địa phương hay giữa các cấp địa phương chưa rõ – toà án sẽ là người đưa 

ra giải thích cuối cùng. 
 

B.  Sự cần thiết phải trao các phương tiện tương ứng với quyền tự quản 
 

Bên cạnh việc phân quyền cho địa phương, cần có những cải cách để tang cường năng lực cho 

chính quyền địa phương, cho phép địa phương thực hiện được các thẩm quyền  đã được phân cấp. 

Chuyển giao quyền phải được thực hiện đồng thời với việc chuyển giao các nguồn lực và phương tiện 

tương ứng. 

Một ví dụ điển hình của việc vênh giữa phân quyền và chuyển giao phương tiện: Chương tình 

135. Từ 1998 dến 2005, Chương trình bao quát đến 1715 xã, trong đó có 1568 xã miền núi và 147 xã 

đồng bằng song Mê Kông. Năm 1999, Chương trình được điều chỉnh thiết kế theo hướng chuyển giao 

các thẩm quyền xuống cho các xã. Cụ thể, 1000 xã trên thổng số 1715 xã được trao cho ngân sách là 

410 triệu đồng thực hiện dự án. Các thẩm quyền chuyển giao bao gồm việc các xã tự lập kế hoạch dự 

án rồi gửi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Tuy nhiên sau khi đã được chuẩn y, việc thực thi dự 

án được giao cho chính quyền cấp huyện – chứ không phải cấp xã – thực hiện. Dẫu rằng dự án thuộc 

về cấp xã nhưng khó chuyển giao ngay cho các xã, bởi lý do là cấp xã thường thiếu phương tiện và 

nguồn lực thực thi. Các xã đều cho rằng họ thiếu các cán bộ đủ năng lực để lập và triển khai dự án. Cuối 

cùng việc quản lý Chương trình lại quay trở lại cho cấp huyện, bởi lý do thiếu năng lực của cấp xã – 

một số xã thậm chí còn không thể lập được kế hoạch dự án! 
 

Các nghiên cứu về địa phương đều cho rằng một trong các khó khăn của địa phương là năng 

lực đội ngũ cán bộ, công chức: theo một điều tra thì có đến 60% cán bộ cấp xã không có kiến thức đầy 

đủ về quản lý tài chính. Trong số các cán bộ làm công tác tài chính của xã, có đến 59% người chưa được 

đào tạo chính quy về tài chính. Để địa phương có thể đảm đương các nhiệm vụ mới, cán bộ trước hết 

phải có đủ khả năng. Nếu không, sẽ quay lại tình trạng như dẫn chứng kể trên: các địa phương từ chối 

nhận các thẩm quyền được giao phó: một phần do họ hoài nghi khả năng thực hiện của mình, phân khác 

do lo sợ sẽ mất nguồn tài trợ hay hỗ trợ từ nhà nước! 
 

Phân quyền bởi vậy cũng kéo theo thay đổi về nhận thức của địa phương. Đa số các cán bộ địa 

phương vẫn còn tâm lý chờ đợi các mệnh lệnh của cấp trên – do vậy việc thích nghi với thẩm quyền tự 

chủ cần một thời gian dài, thay đổi trong nhận thức. 
 

Bởi vậy việc phân quyền phải đi cùng với việc trao các phương tiện về tài chính, về nhân sự 

cho địa phương. Có thể nghĩ đến việc phân cấp ngân sách, trao thêm một số nguồn thu từ phí, thuế cho 

địa phương. Đồng thời, cơ quan chính quyền địa phương phải được tự quyết trong tổ chức bộ máy thuộc 

địa phương mình, và trong việc tuyển chọn, quản lý nhân sự của địa phương. Cơ chế chịu trách nhiệm 

trước cơ quan hành chính cấp trên cần được thay thế dần dà bằng việc chịu trách nhiệm trước hội đồng 

dân cử, trước nhân dân địa phương. Và muốn vậy, cần sửa đổi không chỉ luật tổ chức chính quyền địa 

phương mà cả luật bầu cử. Việc bầu cử vào cơ quan đại diện địa phương phải thực chất, có sự tham gia 

của các nhóm lợi ích trong địa phương. 
 

C. Cấu trúc lại đơn vị hành chính lãnh thổ và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 
 

Một khía cạnh quan trọng của cải cách hiện nay là cần tổ chức lại chính quyền địa phương. Cần 

phân định rõ các đơn vị hành chính tự nhiên và nhân tạo, từ đó có cơ cấu tổ chức cấp chính quyền phù 

hợp. Với các đơn vị hành chính tự nhiên, việc phân quyền có thể thực hiện tốt nhất, bởi với tư cách một 

thực thể khá hoàn chỉnh, địa phương đó có khả năng sẵn sàng thực hiện quyền tự chủ. Với các địa 

phương khác nhau về quy mô, dân số và trình độ phát triển kinh tế xã hội – cần mở ra khả năng có thể 

có những cách tổ chức đặc thù – để vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa đảm bảo sự gắn kết giữa chính 

quyền và người sử dụng dịch vụ công. Và bên cạnh mô hình tổ chức chính quyền chung cho mọi đơn 

vị hành chính, cần thừa nhận quy chế đặc biệt cho những địa phương đặc thù, ví dụ các đô thị lớn – như 

Cộng hoà Pháp đã thực hiện với quy chế PLM (Paris, Lyon, Marseille). 
 



Về các cấp chính quyền: cấp tỉnh và xã là những đơn vị hành chính cơ bản. Riêng với cấp 

huyện, sẽ không cần thiết nếu duy trì cùng mô hình chung: bên cạnh hội đồng dân cử và uỷ ban hành 

chính là các tổ chức tản quyền ghi dấu ấn của bộ máy trung ương. Cấp huyện nên chỉ có vai trò là trung 

gian điều phối hoạt động của xã. Và trong trường hợp những cộng đồng đặc thù, nơi mà quản lý của xã 

theo mô ình thong thường khó phù hợp, các văn bản pháp luật có thể trao thẩm quyền trực tiếp cho các 

trưởng thôn – người đứng đầu cộng đồng. Khi này trưởng thôn có thể được coi như một tổ chức hành 

chính. Làm như vậy sẽ tránh được tình trạng một mặt chính quyền xã quá tải, mặt khác tránh rủi ro 

trưởng thôn phải thực hiện những công việc chính quyền vốn không được giao trong văn bản. Nhưng 

việc này chỉ nên áp dụng tại các cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa; nơi luật tục, truyền thống tự 

quản lâu đời vẫn còn tồn tại. 
 

Cũng cần đề cập đến xu hướng quản lý theo vùng: theo nhận định của nhiều chuyên gia, có thể 

nhận thấy một xu hướng phân tán thể chế quyền lực từ trung ương tới địa phương. Từ năm 1986 cho 

đến nay, số tỉnh ở Việt Nam tăng từ 40 thành 63, số huyện tăng từ 522 thành 697, số xã tăng từ 9.901 

thành 11.142. Nếu so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, rõ ràng sự chia cắt thành 63 nền 

kinh tế cấp tỉnh của Việt Nam đang đặt ra nhiều thách thức cho sự quản lý và quy hoạch một cách tập 

trung các nguồn lực quốc gia. Việt Nam có xu hướng phát triển theo các quốc gia như Philippines hay 

Thái Lan, nơi mà tính cộng đồng ở địa phương có xu hướng định hình nên một sức ép cát cứ khu vực. 

Điều này làm cho sự quản lý tập trung của chính quyền trung ương có thể kém hiệu quả về lâu dài”65. 
 

Vùng hoá không đi ngược lại với phân quyền: một mặt phân quyền cần được thúc đẩy để tạo 

tự chủ cho địa phương; mặt khác cần quy hoạch lại các nhóm địa phương, khu vực để tránh sự phân tán 

nguồn lực. Vùng hoá có thể tạo cơ hội cho nhóm các địa phương quản lý các công việc chung của mình 

một cách thống nhất, và hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực khó chia cắt được như: môi trường, 

song ngòi, quy hoạch đô thị.v.v 
 

Vùng hoá cũng là kênh giúp chính quyền trung ương thực hiện sự quản lý dễ dàng hơn: thay vì 

phân cấp quản lý cho cấp tỉnh, thì trung ương có thể uỷ quyền quản lý những nhiệm vụ hành chính trung 

ương cho đại diện cấp vùng. Cùng với việc tổ chức Tòa án theo khu vực, các chức năng quản lý thuế, 

bảo vệ môi trường, quy hoạch kinh tế, quyết định đầu tư công từ ngân sách của chính quyền trung ương 

có thể ủy quyền cho cấp vùng hoặc khu vực quản lý, thay vì chỉ “phân cấp quản lý” từ trung ương đến 

cấp tỉnh như hiện nay66. 
 

D. Minh bạch hành chính – điều kiện không thể thiếu cho phân quyền 
 

Người dân, và trước hết là những người dân có trực tiếp liên quan đến hoạt động hành chính, 

phải được thông tin về các thẩm quyền của địa phương một cách cụ thể rõ ràng, ví dụ: các loại thuế phí 

mà địa phương ấn định; các nguồn thu/ chi của xã; Chương trình hành động của địa phương phải công 

khai. Sự giao tiếp giữa chính quyền địa phương và người dân cần được bảo đảm bằng mọi phương tiện 

phù hợp, cần thiết phải niêm yết công khai. Người dân phải được tiếp cận các tài liệu hành chính trong 

mọi trường hợp – trừu những tài liệu liên quan đến bí mật đời tư hay bí mật nhà nước. 
 

Sự tham gia của người dân là bắt buộc trong những vụ việc liên quan đến lợi ích của họ. Chính 

quyền địa phương, trong quá trình ra quyết định, phải cân nhắc đến áp lực công luận, ý kiến công cúng. 

Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, yếu tố tài chính cũng cản trở ít nhiều quy trình tham gia của người dân 

vào tiến trình ra quyết định ở cộng đồng: để họp dân, để thảo luận biểu quyết chung, đều cần có nguồn 

lực tài chính. Theo như một báo cáo của AusAID - tổ chức phí chính phủ Úc -, hiệu quả của các dự án 

đầu tư ở địa phương phụ thuộc vào việc chúng có lôi cuốn được sự tham gia của người dân địa phương 

hay không. Khi có được yếu tố này, sẽ dễ dàng trong việc thực thi và giám sát các dự án triển khai tại 

địa bàn. Tuy nhiên nghiên cứu này cũng cho thấy rằng sự tham gia của dân chúng thường chỉ được duy 

trì khi có sự hiện diện của nhà tài trợ và các nguồn hỗ trợ tài chính đi kèm. 
 

E. Thiết lập sự giám sát hiệu quả đối với chính quyền địa phương được phân quyền. 

                                                           
65 Phạm Duy Nghĩa, Phân quyền giữa trung ương và địa phương-Một nội dung cơ bản của Luật Hiến pháp, Tạp 

chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17 (09/2012), 2012, tr. 21-24. 
66 Phạm Duy Nghĩa, Phân quyền giữa trung ương và địa phương-Một nội dung cơ bản của Luật Hiến pháp, Tạp 

chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 17 (09/2012), 2012, tr. 21-24. 

 



 

Phân quyền, hay tự quản địa phương chỉ thực sự có hiệu quả trên cơ sở một sự giám sát chặt 

chẽ. Nhưng mô hình nào cho sự giám sát chính quyền địa phương ở Việt Nam? 
 

Như đã phân tích, mối quan hệ giám sát về mặt hành chính chỉ nên áp dụng trong phạm vi công 

việc vẫn còn “chia sẻ” giữa địa phương và các cấp hành chính đó. Nếu giám sát, kiểm tra (thông qua 

việc đình chỉ bãi bỏ văn bản hay các biện pháp yêu cầu báo cáo, phê chuẩn, hay các biện pháp kỷ luật 

nhân sự.v.v.) lại được thực hiện trong khuôn khổ các công việc đã được phân quyền cho địa phương thì 

đi ngược lại với tinh thần phân quyền, hoặc nói cách khác, vô hiệu hóa việc phân quyền. Kinh nghiệm 

nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy: đối với các lĩnh vực tự quản của chính quyền địa phương, chỉ có 

thể tồn tại một cơ chế giám sát duy nhất: tư pháp. Tòa án chính là cơ quan độc lập, khách quan và 

chuyên nghiệp nhất để đánh giá tính hợp pháp trong hoạt động của chính quyền địa phương đối với 

những lĩnh vực đã được phân cấp, phân quyền. Ngoài ra, ngay cả với những lĩnh vực chưa phân cấp 

cho địa phương, bên cạnh con đường kiểm tra giám sát hành chính, con đường tư pháp vẫn tồn tại song 

song / hoặc là con đường cuối cùng – để thực hiện sự kiểm tra giám sát đối với chính quyền địa phương. 
 

Trong bối cảnh phân cấp hiện nay ở Việt Nam thì việc giám sát sẽ phải phân biệt hai trường 

hợp:  
 

i) đối với các thẩm quyền chưa phân quyền cho địa phương – có nghĩa là những thẩm quyền 

mà địa phương thực hiện căn cứ vào văn bản pháp luật, sự chỉ đạo của cấp trên (ví dụ: trước khi quyết 

định phải được phê chuẩn, duyệt của cấp trên). Trong trường hợp này, cấp trên có quyền giám sát trực 

tiếp (giám sát hệ cấp) thông qua việc đình chỉ, bãi bỏ các văn bản của chính quyền địa phương nếu trái 

luật, trái văn bản cấp trên. 
 

ii) Đối với những thẩm quyền đã phân quyền cho địa phương – có nghĩa là những thẩm quyền 

mà địa phương có toàn quyền tự quyết, thì cấp trên không có quyền giám sát hệ cấp: văn bản của chính 

quyền địa phương chỉ chịu sự kiểm soát duy nhất của pháp luật – mà đại diện là cơ quan tư pháp. Theo 

kinh nghiệm của các quốc gia phát triển, cơ quan có quyền giám sát văn bản của địa phương trong 

trường hợp này là tòa hành chính – hoặc tòa án tư pháp - ở những nơi không tổ chức tòa hành chính 

chuyên biệt. 
 

Vào thời điểm hiện tại, việc giám sát chính quyền địa phương được thực hiện khá đa dạng. Các 

con đường giám sát bao gồm: giám sát hành chính của cấp trên trực tiếp; giám sát cảu hội đồng dân cử 

cùng cấp; và giám sât tư pháp. Vai trò của hội đồng dân cử và toà án ngày càng được tăng cường, bởi 

từ năm 2001, với sửa đổi Hiến pháp 1992, kiểm sát chung – chức năng của Viện kiểm sát đối với các 

chủ thể - trong đó có cơ quan địa phương – đã bị bãi bỏ. Triển vọng tương lai có thể thấy rằng chính 

quyền địa phương sẽ càng tự chủ, do kênh giám sát từ hội đồng dân cử sẽ không thể cứng nhắc: về bản 

chất thì hội đồng dân cử không phải là thiết chế độc lập so vói cơ quan hành chính địa phương, nên 

không thể giao phó cho hội đồng việc giám sát ở địa phương. Mặt khác bới vì tương lai, hội đồng dân 

cử cũng có rất nhiều thẩm quyền hành chính tự quản, nên lại rất cần có cơ chế giám sát chính nó. 
 

Cuối cùng, cơ chế giám sát khách quan nhất, đó là toà án. Đây cũng là phương cách tốt nhất để 

bảo đảm quyền công dân, chống lại sự lạm quyền hành chính. Cũng phải thừa nhận rằng cho đến ngày 

nay, theo các báo cáo hiện hữu thì hoạt động của toà hành chính vẫn còn chưa hiệu quả. Ra đời năm 

1997 nên xét xử hành chính còn khá mới mẻ. Thẩm quyền của toà hành chính vẫn còn khá giới hạn: 

còn có nhiều vụ việc hành chính không thể kiện ra toà. Quá trình tố tụng ngắn và nghiêm nhặt cũng tạo 

nên cản trở đáng kể cho người dân, đặc biệt trong môi trường xã hội mà ở đó việc kiện tụng lại chính 

quyền còn khá lạ lùng. Người ta cũng nói đến cản trở của toà hành chính: mối quan hệ phụ thuộc giữa 

toà và chính quyền địa phương. Trong một đơn vị hành chính lãnh thổ (tỉnh, huyện, xã), hội đồng nhân 

dân và uỷ ban nhân dân điều hành tất thảy các hoạt động hành chính ở địa phương. Toà án nằm trên địa 

giới hành chính đó sẽ khó thoát khỏi ảnh hưởng của các tổ chức này. Mối quan hệ về mặt chính trị cũng 

tồn tại, đó là việc thẩm phán hay lãnh đạo địa phương đều cùng trong tổ chức Đảng ở địa bàn – trong 

đó phần nhiều chức vị lãnh đạo thuộc về người đứng đầu uỷ ban nhân dân hay hội đồng nhân dân. 
 

Để toà hành chính thực sự độc lập, cần có sự cải tổ sâu sắc thiết chế này. Có thể trong tương lai 

cần tổ chức lại toà án không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Ở trung ương, đó là toà án nhân dân tối 

cao và các toà cấp cao – có quyền xét xử giám đốc thẩm. Ở địa phương, cấp toà được tổ chức theo cấp 

xét xử và có thể bao gồm nhiều đơn vị hành chính. Tăng cường giám sát chính quyền địa phương sẽ 



bảo đảm sự thực thi các thẩm quyền phân cấp một cách hợp pháp và hiệu quả. 
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Le Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud du Royaume du 

Maroc est construit autour de trois piliers, appelés à constituer les leviers fondamentaux du 

développement régional dans ces provinces :  
 

- Une démarche de réforme ;  

- Une approche nouvelle en matière d’exercice de la démocratie ; 

- Et un modèle de développement dont le contenu est fondé sur une stratégie de 

rupture qui traduit une réelle volonté de changement dans les Provinces du Sud, 

pour les Provinces du Sud et par les acteurs et forces vives des Provinces du Sud. 
 

I. Une démarche de réforme : 
 

Cette démarche consiste à réformer selon cinq principes directeurs :  
 

 Réformer en profondeur en opérant des ruptures et des inflexions majeures ;  

 Réformer de façon graduelle ; 

 Réformer par l’écoute des forces vives de la région ; 

 Réformer à partir des attentes, des besoins et des aspirations des populations de la 

région ; 

 Et de réformer en tenant compte des spécificités des territoires qui composent la 

région. 

Cette démarche s’appuie sur une approche nouvelle s’inspirant des bonnes pratiques 

en matière d’exercice de la démocratie participative. 
 

II. Une approche nouvelle en matière d’exercice de la démocratie :  
 

Cette approche est fondée, en effet sur deux piliers : 
 

 L’évaluation objective et raisonnée de l’effectivité des Droits Humains 

fondamentaux dans leurs dimensions économique, sociale, culturelle, 

environnementale et celles ayant trait à la gouvernance. 
 

 Et la participation des population et de leurs représentants à partir d’un large 

processus d’écoute de tous les acteurs et forces vives des trois régions qui 

composent les Provinces du Sud, qu’il s’agissent des organisations syndicales, des 

acteurs de la société civile, des représentants du monde de l’entreprise, des élus, 

des responsables locaux, des jeunes , des femmes et organisations de défenses des 

Droit de l’Homme , ainsi que des contributions citoyennes et scientifiques 

recueillies par le site qu’a ouvert le conseil aux citoyens des provinces du sud, mais 

aussi des autres régions du pays  désireux d’apporter leurs contributions. C’est ainsi 

que plus de 50 réunions ont été tenues et plus de 1500 personnes ont été 

auditionnées. 
 

L’objectif de cette approche est de permettre une appropriation du projet par la 

population, une adhésion au projet, et la réunion des conditions d’une mise en œuvre réussie 

du nouveau modèle de développement dans les provinces du sud. 
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III. Les fondements du modèle : 
 

Le nouveau modèle de développement pour les provinces du sud est basé sur une stratégie 

de changement construite autour de cinq inflexions et ruptures majeures sur les plans 

économique, social, culturel et environnemental et de la gouvernance. 
 

1. Sur le plan économique : 

La première inflexion consiste à rompre avec l’économie de rente en favorisant trois 

évolutions au niveau des activités productives : 
 

 1ère évolution : libérer les initiatives créatrices de richesses en créant un climat 

institutionnel des affaires favorisant l’éclosion et le développement d’un secteur 

privé fort et attractif ; 

 2ème évolution : Redéfinir les nouvelles missions économiques de l’Etat pour que 

les interventions publiques ne concernent que les activités que le secteur privé ne 

peut prendre en charge et mieux accomplir ; 

 3ème évolution : Promouvoir un large secteur de l’économie sociale et solidaire qui 

prend appui sur les avantages comparatifs des différentes composantes de ce 

secteur et des spécificités locales. 
 

L’objectif de cette stratégie est d’élargir la base sociale de l’activité productive pour 

permettre à toutes les composantes de la population et à toutes celles et tous ceux parmi les 

citoyens des trois régions qui composent les provinces du sud qui veulent entreprendre, prendre 

des risques, innover et créer de la richesse dans leurs régions de pouvoir le faire et ce à travers: 
 

- Une gouvernance économique qui garantit l’égalité des chances, la concurrence 

loyale et la transparence ; 

- La mise en place d’un code des investissements dédié aux provinces du sud ; 

-  Et la création d’un fond d’impulsion des activités économiques. 
 

Il s’agit par ces outils et mécanismes de permettre l’éclosion d’une classe moyenne la 

plus large possible et de favoriser la mobilité sociale dans les provinces du sud et ce afin que 

les richesses de la région ne profitent pas à quelques privilégiés et rentiers et bénéficient par 

voie de conséquence au plus grand nombre de citoyens de ces provinces. 
 

2. Sur le plan social : 
 

La rupture consiste à passer de l’assistance à une action sociale et solidaire mieux 

organisée, pilotée, et ciblée autour des véritables catégories et quartiers pauvres. Pour ce faire, 

le modèle propose de substituer à la nature éclatée actuelle du système d’aides sociales un 

pilotage institutionnel unifiée assurant la mutualisation des ressources, la convergence des 

programmes, la cohérence de l’action sociale et un meilleur ciblage qui rompt avec le système 

d’aide monétaire et en nature qui est grevé de déviances et de dysfonctionnement multiples. 
 

L’objectif finale est de permettre aux citoyens pauvres de sortir de la situation de 

pauvreté par la formation et l’encouragement à l’auto-emploi et donc à travers des mécanismes 

productifs d’insertion socio-professionnelle durables. 
 

3. Sur le plan culturel 
 

Il s’agit d’ériger la culture et la langue hassanis non seulement en tant que droit humain 

fondamental, mais aussi et surtout un secteur de création de richesse et de promotion de 

l’emploi et donc un vecteur de développement territorial. 
 

4. Sur le plan de gestion des ressources naturelles : 
 

Le modèle propose une nouvelle approche fondée sur quatre principes directeurs : 
 

 Consulter les représentants des populations sur le meilleur mode d’utilisation des 

ressources de leurs régions et ce travers la mise en place d’instances dédiées à 

l’écoute, au dialogue et à la participation à la prise des décisions sur l’usage des 

ressources naturelles;  
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 Mettre en place des mécanismes qui permettent la prospection, l’extraction, et la 

transformation au bénéfice de l’amélioration des conditions de vie des populations 

et du développement économique et sociale de leurs régions; 

 Mettre en place des mécanismes innovant permettant une répartition équitable sur 

le plan social et territorial des fruits générés par la valorisation des ressources;  

 Et préserver les intérêts des générations futures en mettant en place un système 

approprié de tarification garantissant le renouvellement des ressources et leur 

gouvernance responsable et ce sur la base de cahiers de charge précis fixant les 

droits et les obligations des parties prenantes. Il s’agit par cette procédure de mettre 

un terme aux situations de rente et à la gestion anarchique de la ressource qu’il 

s’agisse de l’eau, des produits de la mer, des ressources agricoles, forestières, 

minières ou énergétiques. 
 

Dit autrement, le nouveau modèle marocain de gestion des ressources naturelles  

propose une rupture avec le système actuel d’octroi non contrôlé  de licences au profit d’une 

gouvernance de nouvelle génération, dont l’objectif est de prospecter, extraire, valoriser et 

répartir les ressources qu’elles soient minières, énergétiques, hydriques, agricoles et 

halieutiques ou forestières au bénéfice de l’amélioration des conditions  de vie des populations 

et du développement économiques durable de leurs régions. 
 

5. La 5ème rupture, enfin a trait à la gouvernance 
 

A ce niveau le Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud propose 

que cette gouvernance soit assise sur une régionalisation avancée et une gouvernance 

responsable et participative. 
 

 Une régionalisation avancée car elle va donner de larges pouvoirs aux représentants 

des populations, tout en organisant les rapports entre l’Etat et les régions sur la base 

de la contractualisation ; 

 Une gouvernance participative qui vise à promouvoir les bonnes pratiques du 

dialogue civil et de la démocratie participative. A cet effet, des instances 

consultatives régionales sont prévues par le Nouveau Modèle de Développement 

des Provinces du Sud. 

 Et une gouvernance responsable basée sur la mise en place d’outils et de 

mécanismes de suivi, de contrôle, d’évaluation et de reddition des comptes de 

toutes les composantes du modèle, ainsi que sur un contrôle populaire par les 

représentants des populations de l’usage qui sera fait de toutes les ressources, 

quelle qu’en soit la nature financière, et/ou naturelle au moyen d’instances dédiées. 
 

Toutes ces inflexions et ruptures majeures visent à atteindre six objectifs essentiels : 
 

 Renforcer la confiance des populations dans les institutions et dans le nouveau de 

développement projeté dans son ensemble ; 

 Permettre l’appropriation du modèle proposé ; 

 Favoriser l’adhésion des populations et des forces vives de la région à ce modèle ; 

 Développer la participation citoyenne des acteurs ; 

 Renforcer l’engagement de ces acteurs dans la mise en œuvre du modèle ; 

 Et corrélativement, garantir les conditions prennes de la sécurité, la stabilité, et du 

développement humain durable de la région. 
 

C’est ce projet audacieux que propose le Maroc pour le développement de l’ensemble de son 

territoire, à commencer par ses Provinces du Sud. C’est ce modèle qui constitue le vrai levier 

de la réalisation de la sécurité régionale et du développement territoriale, non seulement dans 

ces provinces, mais aussi pour l’ensemble du continent Africain. C’est à partir de cette option 

stratégique, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fondée sur la gestion pacifique des 

conflits par le développement et la démocratie que le Maroc entend contribuer à la réalisation 

de la paix et de la prospérité partagée dans le monde. 
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Mô hình Phát triển Mới cho các tỉnh miền Nam của Vương quốc Ma-rốc được xây dựng dựa 

trên ba trụ cột, được gọi là nền tảng cơ bản cho sự phát triển vùng ở các tỉnh này: 
 

- Cách tiếp cận cải cách; 

- Cách tiếp cận trên phương diện thực thi dân chủ; 

- và mô hình phát triển có nội dung dựa trên chiến lược thay đổi đột phá phản ánh mong muốn 

thực sự về sự thay đổi trong các tỉnh miền Nam, cho các tỉnh miền Nam và bởi các chủ thể và 

lực lượng của các tỉnh miền Nam.  
 

I. Cách tiếp cận cải cách: 
 

Cách tiếp cận này nhằm cải cách theo năm nguyên tắc sau: 

• Cải cách sâu rộng bằng cách thực thi các thay đổi đột phá và những chuyển hướng lớn. 

• Cải cách dần dần; 

• Cải cách bằng cách lắng nghe các lực lượng của vùng; 

• Cải cách từ sự mong đợi, nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trong vùng; 

• Và cải cách có tính đến các đặc trưng của các lãnh thổ tạo thành vùng. 
 

Cách tiếp cận này dựa trên một cách tiếp cận mới lấy cảm hứng từ những kinh nghiệm thực 

tiễn tốt về thực hiện dân chủ có sự tham gia. 
 

II. Cách tiếp cận mới trên phương diện thực thi dân chủ: 
 

Cách tiếp cận này dựa trên hai trụ cột: 
 

• Đánh giá khách quan, hợp lý hiệu quả của các quyền con người cơ bản trên các khía cạnh kinh 

tế, xã hội, văn hoá, môi trường và quản lý. 

• Sự tham gia của người dân và đại diện của họ thông qua quy trình rộng lớn để lắng nghe tất 

cả các chủ thể và lực lượng của ba vùng tạo thành các tỉnh phía Nam bao gồm các tổ chức công 

đoàn, xã hội dân sự, đại diện của giới kinh doanh, các đại biểu dân cử, lãnh đạo địa phương, 

thanh niên, phụ nữ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, cũng như những đóng góp công dân, 

đóng góp khoa học được thu thập bởi trang web do hội đồng mở ra cho các công dân các tỉnh 

phía Nam và các vùng khác của đất nước mong muốn tham gia đóng góp. Vì vậy, đã có hơn 50 

cuộc họp được tổ chức và hơn 1500 người đã được lên tiếng. 
 

Mục tiêu của cách tiếp cận này là để cho phép người dân làm chủ, tham gia vào các dự án và 

kết nối các điều kiện để thực hiện thành công mô hình phát triển mới ở các tỉnh phía Nam. 

 

III. Các cơ sở của mô hình: 
 

Mô hình phát triển mới cho các tỉnh phía Nam dựa trên một chiến lược thay đổi được xây dựng 

xung quanh năm sự chuyển hướng và thay đổi đột phá về kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường và quản 

trị. 
 

1. Về kinh tế: 
 

Chuyển hướng đầu tiên nhằm phá vỡ nền kinh tế thuê mướn bằng cách thúc đẩy ba sự chuyển 

biến trong hoạt động sản xuất: 
 

• Sự chuyển biến thứ nhất: giải phóng các sáng kiến sáng tạo thúc đẩy thịnh vượng bằng cách 

tạo ra một môi trường thể chế kinh doanh thúc đẩy sự xuất hiện và phát triển của một khu vực 

tư nhân mạnh và hấp dẫn; 

• Sự chuyển biến thứ 2: Xác định lại các nhiệm vụ kinh tế mới của Nhà nước để các can thiệp 

công cộng chỉ liên quan đến các hoạt động mà khu vực tư nhân không thể đảm nhận và thực 

hiện tốt hơn; 



• Sự chuyển biến thứ 3: Thúc đẩy một nền kinh tế có tính xã hội và đoàn kết dựa trên những lợi 

thế của các thành phần kinh tế khác nhau và các đặc trưng của địa phương. 

Mục tiêu của chiến lược này là mở rộng cơ sở xã hội của hoạt động sản xuất để tất cả các thành 

tố trong xã hội và tất cả các công dân trong ba khu vực tạo thành các tỉnh miền Nam, những người mong 

muốn thực hiện, chịu rủi ro, đổi mới và tạo ra sự thịnh vượng trong các vùng của họ, có thể làm được 

điều đó thông qua: 
 

- Quản lý kinh tế đảm bảo sự bình đẳng của các cơ hội, cạnh tranh công bằng và minh bạch; 

- Thực hiện một mã đầu tư dành cho các tỉnh miền Nam; 

- Và thành lập một quỹ thúc đẩy các hoạt động kinh tế. 
 

Các công cụ và cơ chế này nhằm giúp cho sự nổi lên của tầng lớp trung lưu rộng nhất có thể và 

để thúc đẩy sự dịch chuyển xã hội ở các tỉnh miền Nam, để sự giàu có của vùng không bị lợi dụng bởi 

một vài người có đặc quyền, đặc lợi và do đó đem lại lợi ích cho số lượng lớn công dân của các tỉnh 

này. 
 

2. Về xã hội: 
 

Thay đổi đột phá là dịch chuyển từ cơ chế hỗ trợ sang hành động xã hội và đoàn kết được tổ 

chức, kiểm soát tốt hơn, và tập trung xung khu vực nông thôn và các khu dân cư nghèo. Để làm được 

điều này, mô hình này đề xuất thay thế bản chất của hệ thống phúc lợi xã hội bảo đảm tổng hợp các 

nguồn lực, hội tụ các chương trình, gắn kết hành động xã hội nhằm phá vỡ hệ thống hỗ trợ bằng tiền và 

hiện vật. 
 

Mục tiêu cuối cùng là cho phép các công dân nghèo vượt qua đói nghèo thông qua đào tạo và 

khuyến khích tự tạo ra việc làm và do đó thông qua các cơ chế hiệu quả để hội nhập nghề nghiệp xã hội 

bền vững. 
 

3. Về văn hoá: 
 

Đó là vấn đề thiết lập nền văn hoá và ngôn ngữ Hassanis không chỉ là một quyền con người cơ 

bản mà còn là một lĩnh vực tạo ra của cải và thúc đẩy việc làm và do đó trở thành một véc tơ của sự 

phát triển lãnh thổ. 
 

4. Về quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên: 
 

Mô hình đề xuất một cách tiếp cận mới dựa trên bốn nguyên tắc chi phối sau đây: 
 

• Tham khảo ý kiến các đại biểu dân cử về việc sử dụng tốt nhất các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên trong vùng thông qua việc thành lập các cơ quan chuyên trách lắng nghe, đối thoại và 

tham gia vào việc ra quyết định việc sử dụng các nguồn tài nguyên; 

• Thực hiện các cơ chế cho phép thăm dò, khai thác và chế biến nhằm cải thiện điều kiện sống 

của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của các vùng; 

• Thực hiện các cơ chế sáng tạo cho phép phân phối công bằng kế hoạch mang tính xã hội và 

của vùng của các loại trái cây bằng sự bình ổn các nguồn lực; 

• Và giữ gìn lợi ích của các thế hệ tương lai bằng cách thiết lập một hệ thống thuế khoán phù 

hợp đảm bảo sự đổi mới các nguồn tài nguyên và cơ chế quản lý có trách nhiệm dựa trên nền 

tảng các chi tiết kỹ thuật cụ thể, xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Theo 

thủ tục này, đó là vấn đề chấm dứt các tình huống thuê mướn và quản lý tài nguyên không ổn 

định, bao gồm nước, hải sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác mỏ hoặc các nguồn năng 

lượng. 
 

Nói cách khác, mô hình Ma-rốc mới về quản lý tài nguyên thiên nhiên đề xuất sự thay đổi đột 

phá với hệ thống thuế hiện hành không được kiểm soát từ các giấy phép để phát huy nền quản trị mới 

có mục tiêu khám phá, chiết xuất, tăng cường và phân phối các nguồn tài nguyên bao gồm các nguồn 

tài nguyên khoáng sản, năng lượng, nước, nông nghiệp, thủy sản hoặc rừng vì lợi ích của việc cải thiện 

điều kiện sống của người dân và sự phát triển kinh tế bền vững của vùng. 
 

5. Sự thay đổi căn bản thứ 5, cuối cùng liên quan đến quản trị 
 

Ở cấp độ này, mô hình phát triển mới cho các tỉnh miền Nam đề xuất quản trị dựa trên tăng 

cường cùng hóa và nền quản trị trách nhiệm và có sự tham gia. 
 



• Tăng cường vùng hóa vì nó sẽ trao quyền lực rộng rãi cho đại diện người dân, trong khi tổ 

chức các mối quan hệ giữa Nhà nước và các vùng trên cơ sở sự đồng thuận; 

• Quản trị có sự tham gia nhằm thúc đẩy các thực tiễn tốt trong đối thoại dân sự và dân chủ có 

sự tham gia. Để đạt được điều này, các cơ quan tư vấn vùng được thành lập theo mô hình phát 

triển của các tỉnh miền Nam. 

• Và quản lý có trách nhiệm dựa trên cơ sở thiết lập các công cụ và cơ chế giám sát, kiểm soát, 

đánh giá và báo cáo của tất cả các thành phần của mô hình, cũng như kiểm soát phổ biến bởi 

các đại diện dân cử trong việc sử dụng tất cả các nguồn lực, bất kể có bản chất tài chính và/hoặc 

tự nhiên thông qua các cơ quan chuyên trách.  

Tất cả những chuyển biến và đột phá này nhằm đạt được sáu mục tiêu thiết yếu: 

• Tăng cường sự tin tưởng của công chúng vào các thiết chế và tính mới của sự phát triển trong 

một tổng thể; 

• Cho phép sử dụng mô hình đề xuất; 

• Đẩy mạnh sự ủng hộ của người dân và các lực lượng của vùng đối với mô hình này; 

• Phát triển sự tham gia của người dân trong các hoạt động; 

• Tăng cường cam kết của các bên tham gia trong việc thực hiện mô hình; 

• Và tương ứng, đảm bảo các điều kiện về an ninh, ổn định và phát triển con người bền vững 

của vùng. 
 

Đây là dự án táo bạo do Ma-rốc đề xuất cho sự phát triển của toàn bộ lãnh thổ, bắt đầu từ các 

tỉnh miền Nam. Chính mô hình này tạo thành đòn bẩy thực sự cho việc thực hiện an ninh khu vực và 

phát triển lãnh thổ, không chỉ ở các tỉnh này, mà còn cho cả lục địa châu Phi. Đó là từ lựa chọn chiến 

lược, do Hoàng đế Mohammed VI đưa ra, dựa trên việc quản lý hòa bình các xung đột thông qua phát 

triển và dân chủ mà Ma-rốc dự định đóng góp vào việc hiện thực hóa hòa bình và thịnh vượng chung 

trên thế giới. 

  



 

Introduction  
 

Since the late 1990s, the world has continued to witness the boom of free economic 

zones (FEZ) despite criticism of their effectiveness.67 Many countries, from the less-

developed economies such as Bangladesh, Togo and Yemen, the emerging group such as 

China and India, to the OECD members such as Japan and South Korea still consider FEZs 

an important policy to create a breakthrough in development.68 In particular, these countries 

pursue the development of a new FEZ generation with modern governance form and freer 

economic institutions which are totally different from the past industrial parks and export 

processing zones. This has useful implications for the development of institutional and 

governance model for the Special Administrative-Economic Zones, which are currently 

proposed in Vietnam.  
 

1. Development Outcomes of the FEZs in the Word. 
 

Although many countries consider the establishment of the FEZs an important 

policy to create new engine for development, there is the fact that only approximately half 

of the FEZ projects in the world are successful, while the other half are deemed to fail or 

have gloomy future.69   
 

Under proper management and close supervision, the FEZs can provide many 

positive effects, such as: direct or indirect job opportunities, including jobs for women, 

diversification and increase of exports, foreign currency earning, foreign direct investment 

(FDI), state budget revenue, skill development, technology and management transfer; the 

“experimental effect” through the introduction of “best international practices” and regional 

development.70 One of oft-cited examples is the Shenzhen Special Economic Zone of China. 

After 30 years, Shenzhen has changed from a poor fishing village to become one of the most 

modern cities of China with total GDP and income per capita increasing several hundred 

folds.  
   

However, management and supervision of the FEZs is not an easy task. Many FEZs, 

even in countries with quite successful FEZ programs, still face with severe critics for their 

massive waste of infrastructure lands, low local added-value, lack of technology transfer, 

limited external connection, poor working conditions and labor exploitation, failure to 

observe local environmental protection regulations, discriminatory policies between inside 

and outside the zone,…71 In addition, a number of FEZs face with enormous expense due to 
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government employee salary, high operating cost, infrastructure development and the tax 

evasion problem.72  

 

Table 1: Examples of Success and Failure in FEZ Development 

Some failure examples 

Failed FEZs Failed FEZ Development Program 

Africa and the Middle East 

- Dakar (Senegal) 

- Walvis Gulf (Namibia) 

- Monrovia (Liberia) 

- Athi river (Kenya)  

- Aden (Yemen) 

Africa 

- Senegal 

- Namibia 

- Liberia 

- Côte d’lvoire 

- Democratic Republic of Congo 

Asia 

- Kandla (India) 

- Bataan (the Philippines) 

Asia 

- Pakistan 

Latin America 

- Zolic (Guatemala) 

- Moin (Costa Rica) 

- Puerto Cortes (Honduras) 

- Caragena (Colombia) 

- San Bartolo (El Salvador) 

The other countries 

- Ukraine 

- Moldova 

The Successes Examples 

Successful FEZs Successful FEZ Development Program 

Middle East 

- International Financial Center in Dubai 

(UAE) 

- Jebel Ali Dubai (UAE) 

Africa 

- Dubai (UAE) 

- Tanger (Morocco) 

Asia 

- Incheon (South Korea) 

- Jurong (Singapore) 

- Kulim (Malaysia) 

- Shenzhen (China) 

Asia 

- South Korea 

- Malaysia 

- China 

Other territories  

- Hong Kong (China) 

- Macau (China) 

- Virgin Islands (United Kingdom) 

- Caymans Islands (United Kingdom) 

Other territories  

- Taiwan (China) 

Source: the failure examples: Gokhan Akinci. 2012. Special Economic Zone. IFC-World 

Bank. The success examples: Nguyen Xuan Thang (2014), Special Economic Zones in the 

World: Experience of Success and Failure, Vietnam Academy of Social Sciences, April 

2014, Hanoi; authors 
 

Since the late 1990s, the globalization and liberalization has accelerated the 

international integration and opening of the economies, even those previously closed to the 

outside world. Many economies have abandoned discriminatory policy against foreign 

investors, goods, and services.73 In this context, there is an emerging view that free trade is 

the best policy that the governments must do. FEZs are worth to the extent that the 

government is unable or unready to liberalize the economy. However, they are only the 

second-best policy. The FEZs are trade distorting instruments that create unequal 

competition between companies located inside and outside the zones. If the rest of the 
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economy is not freed, FEZs are actually the closed zones and bring little contribution to the 

economy. The FEZ programs work only when the government uses them as an engine for 

furthering economic reforms. For the same reason, they are no longer necessary if trade 

liberalization is implemented in a nationwide scope.74  Such views reaffirm that, traditional 

FEZs, which are only based on tariff preferential treatment, despite their advantageous 

location are not an option, because they no longer possess prime competitive advantage. The 

success or failure of the FEZs no longer depends on preferential policies but their 

advantageous institutional and governance model.   

 

2. The Roles of Institutional and Governance Model for the FEZs 
 

The key factor of the world’s most successful FEZs is their “best administrative and 

economic institutional system” with high degree of autonomy and liberalization. The FEZs 

need to be freer than the existing institutional environment (domestic and international) to 

create the best business environment for the investors. The zone’s administrator should be 

given sufficient autonomy to plan for its development and economic management. The zone 

management works following the principles of simplicity, transparency and flexibility. Such 

managerial model can help the preferential policies to work effectively, allow the FEZs to 

take advantage of their creativity and initiatives, and attract strategic strategic investors.75  
 

Since the beginning of its Special Economic Zones (SEZ) program, the Chinese 

government has resolved to experiment the first-ever mechanisms and policies. These SEZs 

were given high degree of autonomy and served as “institutional reform laboratory” and 

“window to the world” of China. To further the process of economic liberalization and 

opening, in 2013 China established the Shanghai Free Trade Area, which piloted bolder 

policies such as free convertibility of Chinese Yuan. In addition, two Special Administrative 

Regions, i.e. Hong Kong and Macau, continue to enjoy their liberal economic institutions 

and autonomous administration in all fields except foreign relations and defense, thus having 

greater advantage compared to the administrative and economic institution in the mainland 

China.  
 

The Republic of Korean also launched a successful FEZ program. Since the early 

2000s, Korea has set up 8 FEZs. The Korean government aims to create a “world best 

institutional system” that allow investors to live and work most conveniently. In the Korean 

FEZs, to create an international environment, the zone administrator even requires the 

employees to use English only as official language. More notably, Korea also turned the Jeju 

island into “Free international city” in the Jeju autonomous province, which was operated 

under the Special Law, with the policy of “No visa, no tax”. 
 

In the Middle East, Dubai (UAE) has built dozens of modern FEZs, including the 

Dubai International Financial Center and the Dubai Multi Commodities Center (DMCC). 

These zones are highly internationalized, enjoying autonomous management and 

independent judicial system that adopts “the world’s the best practices”. The Dubai Multi 

Commodities Center (DMCC) (established in 2002), has been ranked at the top zones for 

two consecutive years by the Financial Times in terms of FDI attraction. DMCC has 

developed a smart city strategy, including a digital transformation strategy, which allow all 

services to be provided on the internet and investors can access these services from anywhere 

by their mobile devices. To open a company in DMCC only take 15 days, renew business 

licenses take 4 days and all are digitized. Since 2015, DMCC provides a business directory 

to connect all members in the business process (e.g. in the purchase of goods and services). 

DMCC also makes training programs, seminars, workshops and exhibitions available online 

for all members.  
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Table 2: Institutions and Policies of some FEZs and territories  

FEZs and 

Territories  

Management apparatus Law and Court Economic 

characteristics 

Hong Kong 

Special 

Administrative 

Region - SAR 

(China) 

- The SAR Chief 

Executive is chosen by 

the Election 

Commission.  

- All government 

officials are appointed 

by the Chief Executive 

(direct of mandated) or 

elected by the electors.  

- Apply the 

British law. 

- Hong Kong 

Basic Law 

serves as SAR 

Constitution  

- Independent 

court system. 

- Having its own 

currency  

- Low personal and 

corporate taxes; 

exempting from 

import-export taxes on 

most commodities. 

- Service occupies large 

share of the economic 

structure   

Dubai 

International 

Financial Center 

- DIFC (UAE) 

- Higher Board provides 

strategic guidance for 

DIFC (head by 

Governor) 

- Authority Board of 

Directors   align DIFC 

with strategic vision of 

Dubai’s leadership 

- Authority in charge of 

strategic development, 

administration, 

operational 

management (comprise 

different teams) 

- Apply the 

British law  

- Independent 

court system  

- Guarantee the 

use of the best 

legal practices  

- Guarantee 100% 

foreign ownership. 

- No capital control  

- No income and 

revenue tax 

(guaranteed within 50 

years). 

- Developing financial 

services. 

Jeju Free 

International 

City (Korea) 

The city is governed by 

the city council, headed 

by a governor elected 

by the people. 

 

- Using the 

Korean court 

system and the 

law of Korea. 

- Operating 

under the 

Korean Special 

Law on Jeju 

Free 

International 

City. 

- No visa, no tax policy 

- Focusing on tourism 

development, high and 

green technology 

Source: The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the 

People's Republic of China, effective on 1/7/1997); Dubai International Financial Centre 

[https://www.difc.ae/]; The Special Act on Establishment of the Jeju Special Self-

governing Province and the Jeju Free International City, 2006 (effective on 1/7/2006) 
 

In North Africa, since 1999 the Moroccan government has established the Tangier 

Free Zone with open mechanism, modern infrastructure and investment incentives. The zone 
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was ranked by FDI Intelligence Magazine as Africa’s best FEZ in 2015, in terms of 

investment environment. The Tangier Free Zone offers "one stop shop" services; and all 

administrative procedures are done in the zone. In the Northwestern region (bordering the 

Gibraltar Strait), the Moroccan government has developed a modern infrastructure platform 

(Tanger Med Zones), including harbor, airport, high-tech park, automobile city, and free 

trade zone…, and more importantly, free mechanism to attract investment from around the 

world. The 2011 Constitution of Morocco also emphasizes greater administrative autonomy 

of the local government in the implementation of the administrative reform program 

“Advanced Regionalization”. This is expected to be a new factor to promote the development 

of the Moroccan FEZs.  
 

In reality, the development of the FEZs is often linked to a national administrative 

decentralization plan. In a decentralized administrative system, the FEZ administrator will 

have greater opportunities and incentives to apply different governance models. For 

example, the authority of Dubai is allowed to use the British common law system while 

Islam is recognized as official religion in UAE. Once the FEZs can succeed with their new 

institutional and governance models, the central government will have little incentive to re-

centralize its administrative power.76  
 

In general, to build up modern institutional and governance models for the FEZs, 

the governments need to have strong political resolve to implement the latest institutional 

forms. However, the governments also need to consolidate its oversight over the zone 

management to prevent the autonomous power from being corrupted and misused. The 

experiment of the new models is not only significant for the development of the FEZs but 

also for the reform and development of the national economy.  
 

3. Implications for the Development of Special Administrative-Economic Zones 

in Vietnam 
 

So far, Vietnam has established 17 coastal economic zones (EZs) and 28 border-gate 

EZs aimed at reaching a free and open institutional model to attract investment and promote 

export. However, the development of these EZs reveals many limitations. The institutional 

and governance models of these EZs are obsolete. Their levels of "freedom" and "autonomy" 

are much lower than the ones of the FEZs in the region. Although the preferential policies 

given to these zones are no longer competitive enough to attract investment they are not 

changed due to the barriers raised by the existing laws. There is ineffective management 

mechanism and cumbersome administrative procedures, causing to under-development of 

these zones. This requires the development of new FEZ models or the Special 

Administrative-Economic Zones (SAEZs) which can create new development motives for 

the economy. 
 

Vietnam has announced the forthcoming establishment of three SAEZs which are 

Van Don (in Quang Ninh province), North Van Phong (in Khanh Hoa province) and Phu 

Quoc (in Kien Giang province). These zones are designed to have a streamlined institutional 

and managerial model, to exploit their advantages in attracting investment, form a new 

engine for the local, regional and national economy.77 
 

However, Vietnam’s SAEZs will face fierce competition in attracting foreign 

investment with other FEZs (e.g. with newly established FEZs in Cambodia, Myanmar,). In 

particular, the coastal FEZs of Cambodia have been created to link to the "Belt and Road" 

initiative and are able to receive enormous investment from China. Competition may also 

occur among these units in attracting investment. This is also the case of Chinese SEZs 

because of their similarity in their forms and models. At present, even successful SEZs such 
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as Shenzhen and Pudong are competing with each other in the areas of finance and banking. 

Vietnam needs to pay attention to this issue in establishing the SAEZs. 
 

The process of developing the SAEZs is not only an experiment of institutional and 

governance models but also a fierce competition to attract foreign investment. At present, 

Vietnam's coastal EZs have not possessed a “world-class free” institutional system that 

outperforms the existing institutional system outside the zones to attract large investment 

from abroad. This is also a cause to a limited success of the zones. Therefore, Vietnam needs 

to have a breakthrough in the thinking and experiment with the best and suitable institutional 

and governance models to increase the competitiveness of the SAEZs.  
 

The institutional and governance model of the SAEZs should have the followings: 
 

- "Excellence" 

This is a new approach in attracting external resources in the integration process. 

Using preferential policies to compete and attract resources is a thinking of the 1980s. In the 

21st century thought of integration and opening, competing and attracting resources must 

rely on having "institutional and governance excellence". Having "institutional privileges" 

(e.g. having autonomy in some policy areas) is an initial effort for local authorities to develop 

institutional and governance excellence. In reality, giving "institutional privileges" to the 

local authorities does not abandon an “ask-give mechanism” and creates discrimination 

(between the regions that have and the ones that do not have privileges). It is important to 

turn "institutional privileges" into "institutional excellence" to make different by reaching to 

a higher institutional class.78  
 

Modern cities of the 21st century are building institutional and governance models 

that excel in terms of autonomy and economic freedom, level of internationalization, 

management (e.g. efficiency, service, democracy, etc.), public service quality. They are also 

tightly connected, forming a global-class city network. One of the oft-cited examples is the 

story of the cities in the Middle East such as Dubai which has emerged from a desert land to 

become the metropolitan center and international transport hub. Dubai International Airport 

is among the largest and busiest airports in the world. 
 

- “Smart”  

The SAEZs should be able to provide excellent public and administrative services. 

The zones need to catch up with the boom in digital technology and mobile devices to 

implement modern governance forms such as digital governance, mobile governance and 

smart governance. In the zones, services such as licensing, payment, medical check-up, 

health insurance, pensions, and renting…can be done in the internet.   
 

Technology can significantly improve the quality of the basic public services (e.g. 

public administration, health care, schools, transportation, the environment). Smart city 

model is based on smart systems such as smart schools, smart hospitals, smart transportation 

systems, smart renewable energy systems, smart waste collection and treatment...to relieve 

the development pressure of the urbanization. 
 

- "Livability" 
 

The institutional and managerial model of the SAEZs should acquire the values of a 

"livable city" - where everyone desires to reside and work.79 These values include 

democracy, humanity, tolerance, social cohesion and environmental sustainability. 

"Livability" plays an important role in attracting resources moving across the globe, such as 

the talents, millionaires, investors, innovators, entrepreneurs and capital.80 These are the 
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factors that contribute to economic growth, entrepreneurship, cultural and social innovation, 

and higher posture of the city's in setting the global agenda. The more livable cities will take 

the prize in the global race for talents, knowledge and creativity, thus becoming the focus of 

economic, cultural and social activities. The less livable cities will be left behind in the 

process of integration and development. 
 

- Linkage  

The SAEZs need to be well connected and be the first link in the global production 

and value chain. They should aim to become the headquarters of major transnational 

companies and join these TNCs’ production network.81 International practice shows that, 

success or failure of the FEZs depends on the participation of international strategic 

investors.82 Because they invest in the building of the FEZs, these strategic investors will 

also participate in the governance of the zones. This strategy will avoid the risk faced by 

many FEZs that are not able to attract sufficient investment after the establishment./. 
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but privilege mechanism is important) [http://cafef.vn/gs-vo-dai-luoc-tien-khong-phai-la-tat-ca-co-che-dac-thu-
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MÔ HÌNH THỂ CHẾ VÀ QUẢN TRỊ CỦA CÁC KHU KINH TẾ TỰ DO:  

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM 

Nguyễn Mạnh Hùng, Viện nghiên cứu châu Phi và Trung Đông 

Nguyễn Minh Thắng (NCS), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Mở đầu 
 

Từ cuối những năm 1990, thế giới tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các khu kinh 

tế (KKT) tự do bất chấp nhiều chỉ trích về hiệu quả của chúng.83 Từ các nước kém phát triển như 

Bangladesh, Togo và Yemen; các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ; cho đến các thành 

viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn coi đây là 

một chính sách quan trọng nhằm tạo ra đột phá phát triển.84 Đặc biệt, các nước này theo đuổi việc xây 

dựng các mô hình KKT tự do kiểu mới, có phương thức quản trị hiện đại, thể chế tự do và thông thoáng 

hơn, khác hẳn với các dạng khu công nghiệp, khu chế xuất truyền thống. Điều đó mang lại những gợi 

mở hữu ích trong việc xây dựng mô hình thể chế và quản trị cho các đơn vị hành chính - kinh tế đang 

được đề xuất hiện nay ở Việt Nam. 
 

1. Kết quả phát triển các khu kinh tế tự do trên thế giới  
 

Mặc dù việc thành lập các KKT tự do được nhiều nước coi là chính sách đột phá phát triển, 

song thực tế cho thấy chỉ có khoảng một nửa số dự án phát triển các KKT tự do trên thế giới là thành 

công, còn một nửa là thất bại, không đạt mục tiêu đề ra hoặc có tương lai không rõ ràng.85  
 

Các KKT tự do có thể đem lại những tác động tích cực nếu được quản lý tốt và giám sát chặt 

chẽ, gồm: tạo việc làm và thu nhập (trực tiếp hoặc gián tiếp), gồm cả lao động nữ; đa dạng hoá và gia 

tăng xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao; tạo nguồn thu ngoại tệ; thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI); tạo nguồn thu ngân sách nhà nước; nâng cấp kỹ năng lao động; chuyển giao 

công nghệ và kỹ năng quản lý; hiệu ứng “thử nghiệm” qua việc áp dụng các “thông lệ quốc tế tốt nhất”; 

và phát triển vùng.86 Một ví dụ thành công điển hình thường được nhắc đến là Đặc khu kinh tế Thâm 

Quyến của Trung Quốc. Sau 30 năm thành lập, Thâm Quyến đã thay đổi vượt bậc: từ chỗ là một làng 

chài nghèo đã trở thành một thành phố phát triển hàng đầu của Trung Quốc; GDP và thu nhập bình 

quân đầu người tăng gấp hàng trăm lần.  
 

Tuy nhiên, việc quản lý và giám sát hoạt động của các KKT tự do không phải dễ dàng. Không 

ít KKT ngay cả ở những nước có chương trình phát triển KKT tự do khá thành công cũng gây ra những 

vấn đề như: hoang phí diện tích rộng cho xây dựng hệ thống kết cấu tầng, chỉ tạo ra được giá trị gia 

tăng nội địa thấp, thiếu chuyển giao công nghệ, thiếu liên kết với bên ngoài, điều kiện làm việc và tiền 

công không đảm bảo dẫn đến việc bóc lột lao động, không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, 

có nhiều sự phân biệt đối xử về quy định và chính sách giữa trong và ngoài khu...87 Ngoài ra, một số 

KKT tự do phải chịu các chi phí khá lớn như chi phí cho tiền lương của nhân viên nhà nước làm việc 

trong khu, chi phí cho việc vận hành khu, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và thất thu thuế của nhà nước.88 

Bảng 1: Những trường hợp thành công và thất bại trong việc phát triển các KKT  
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Một số trường hợp thất bại 

Các KKT thất bại Các chương trình phát triển KKT thất bại 

Châu Phi và Trung Đông 

- Dakar (Senegal) 

- Vịnh Walvis (Namibia) 

- Monrovia (Liberia) 

- Sông Athi (Kenya) 

- Aden (Yemen) 

Châu Phi 

- Senegal 

- Namibia 

- Liberia 

- Bờ Biển Ngà 

- CHDC Congo 

Châu Á 

- Kandla (Ấn Độ) 

- Bataan (Philippines) 

Châu Á 

- Pakistan 

Châu Mỹ La tinh 

- Zolic (Guatemala) 

- Moin (Costa Rica) 

- Puerto Cortes (Honduras) 

- Caragena (Colombia) 

- San Bartolo (El Salvador) 

Một số quốc gia khác 

- Ukraina 

- Moldova 

Một số trường hợp thành công 

Các KKT thành công Các chương trình phát triển KKT thành công 

Trung Đông 

- Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (Các 

tiểu vương quốc Ả rập thống nhất - UAE)  

- Jebel Ali Dubai (UAE) 

Châu Phi 

- Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) 

- Tanger (Morocco) 

Châu Á 

- Incheon (Hàn Quốc) 

- Jurong (Xingapo) 

- Kulim (Malaixia) 

- Thẩm Quyến (Trung Quốc) 

Châu Á 

- Hàn Quốc 

- Malaixia 

- Trung Quốc 

Một số vùng lãnh thổ khác 

- Hồng Kông (Trung Quốc) 

- Ma Cao (Trung Quốc) 

- Quần đảo Virgin (Anh) 

- Quần đảo Caymans (Anh) 

Một số vùng lãnh thổ khác 

- Đài Loan (Trung Quốc) 

Nguồn: Các trường hợp thất bại: Gokhan Akinci. 2012. Special Economic Zone. IFC-World Bank. Các 

trường hợp thành công: Nguyễn Xuân Thắng (2014), Các Đặc khu kinh tế trên thế giới: Kinh nghiệm 

thành công và thất bại, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, tháng 4/2014, Hà Nội; đánh giá của các tác giả 
 

Từ cuối những năm 1990, xu hướng toàn cầu hóa và tự do hoá đã đẩy nhanh quá trình hội nhập 

và mở cửa của các nền kinh tế, ngay cả những nền kinh tế trước đây khép kín với bên ngoài. Nhiều nền 

kinh tế đã thực hiện chính sách không phân biệt đối xử với các nhà đầu tư, hàng hóa và dịch vụ nước 

ngoài.89 Bối cảnh đó đã làm nổi lên quan điểm rằng, tự do thương mại là chính sách tốt nhất mà các 

chính phủ cần tiến hành. Nếu vì lý do nào đó mà chính phủ không thể hoặc chưa thể tiến hành tự do 

thương mại trên toàn nền kinh tế thì các KKT tự do có thể đem lại một số hiệu quả. Song cũng vì thế, 

các KKT tự do chỉ là chính sách “tốt hàng thứ hai”. Các KKT tự do thực chất là những công cụ bóp 

méo thương mại, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các công ty trong nội địa và các công ty 

trong KKT. Nếu phần còn lại của nền kinh tế không được tự do hoá thì các KKT chỉ là những vùng sản 

xuất khép kín và đóng góp rất ít cho nền kinh tế. Các KKT chỉ hiệu quả khi chính phủ sử dụng chúng 

như những công cụ thúc đẩy cải cách kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Các KKT sẽ không còn quan trọng nữa 

nếu chính phủ thi hành một chính sách tự do hoá thương mại trên toàn quốc.90  

Những quan điểm như thế này đã khẳng định rằng, các KKT tự do theo mô hình truyền thống, 

vốn chỉ mang lại những ưu đãi thuế quan đơn giản ở các nền kinh tế ĐPT, ngay cả khi có những vị trí 
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“đắc địa”, vẫn sẽ trở nên lỗi thời vì đó không còn là những lợi thế cạnh tranh cơ bản. Khả năng thành - 

bại của những KKT tự do không còn phụ thuộc nhiều bởi các chính sách ưu đãi đơn thuần mà vào mô 

hình thể chế và quản trị ưu việt của chúng.  
 

2. Vai trò của mô hình thể chế và quản trị đối với các khu kinh tế tự do 
 

Yếu tố then chốt của những KKT phát triển thành công nhất trên thế giới hiện nay là có một 

thể chế hành chính-kinh tế đạt “đẳng cấp hàng đầu thế giới”, có mức độ tự do và tự chủ cao. Các KKT 

cần có mức độ tự do hóa vượt trội so với thể chế hiện hành (trong nước và quốc tế) nhằm tạo được môi 

trường tốt nhất cho các nhà đầu tư. Cơ quan quản lý KKT cần được trao quyền tự chủ lớn để lập kế 

hoạch phát triển và vận hành nền kinh tế của mình. Các KKT cần một bộ máy vận hành và quản lý gọn 

nhẹ, với phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và linh hoạt. Bộ máy quản lý này sẽ giúp các chính 

sách ưu đãi phát huy được tác dụng, tạo điều kiện cho các khu phát huy lợi thế, sức sáng tạo và chủ 

động, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư chiến lược từ bên ngoài.91  
 

Ngay từ buổi đầu thành lập chương trình phát triển các đặc khu kinh tế (ĐKKT), chính phủ 

Trung Quốc đã mạnh dạn thử nghiệm áp dụng những cơ chế, chính sách mới, chưa từng có. Các đặc 

khu này được trao quyền tự chủ cao, đóng vai trò là những “phòng thí nghiệm” về cải cách thể chế và 

“cửa sổ nhìn ra thế giới” của Trung Quốc. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến trình tự do hóa và mở cửa, 

năm 2013, Trung Quốc thành lập Khu thương mại tự do Thượng Hải trong đó thí điểm áp dụng một số 

chính sách như tự do chuyển đổi đồng Nhân dân tệ. Ngoài ra, hai Đặc khu hành chính là Hồng Kông và 

Ma Cao vẫn duy trì thể chế kinh tế tự do và thể chế hành chính tự trị về mọi mặt, trừ hai lĩnh vực là đối 

ngoại và quốc phòng, nhờ vậy vượt trội so với thể chế hành chính và kinh tế của nội địa Trung Quốc.  
 

Hàn Quốc cũng triển khai một chương trình lớn nhằm phát triển các KKT tự do khá thành công. 

Từ đầu những năm 2000, Hàn Quốc đã thành lập 8 KKT tự do. Chính phủ Hàn Quốc đặt ra mục tiêu 

xây dựng được một hệ thống thể chế “đẳng cấp thế giới tốt nhất” để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư 

sinh sống và kinh doanh tại các khu này. Ở các KKT tự do của Hàn Quốc, nhằm tạo môi trường mang 

tính quốc tế cho các nhà đầu tư nước ngoài, chính quyền quản lý KKT thậm chí yêu cầu các nhân viên 

công vụ chỉ nói tiếng Anh. Đáng chú ý nữa, Hàn Quốc cũng đã quy định khu vực đảo Cheju trở thành 

một “thành phố tự do quốc tế” thuộc tỉnh tự trị Jeju hoạt động theo Luật đặc biệt, với chủ trương “không 

visa, không thuế.”   
 

Tại Trung Đông, thành phố Dubai thuộc UAE đã xây dựng hàng chục KKT tự do thực sự hiện 

đại và có tính quốc tế cao, trong đó nổi bật là Trung tâm tài chính quốc tế Dubai và Trung tâm đa hàng 

hóa Dubai (DMCC). Các khu này có tính quốc tế cao, bộ máy quản lý có quyền tự chủ cao, hệ thống 

tòa án độc lập, xét xử theo hệ thống luật pháp và thông lệ tốt nhất của thế giới. Trung tâm đa hàng hoá 

Dubai (DMCC) của UAE (được chính quyền Dubai thành lập năm 2002) hai năm gần đây chiếm vị trí 

đầu bảng xếp hạng của Financial Times về thu hút FDI của các KKT tự do trên thế giới. DMCC đã xây 

dựng chiến lược thành phố thông minh, trong đó gồm chiến lược chuyển đổi sang kỹ thuật số, cung cấp 

tất cả dịch vụ qua mạng, cho phép các nhà đầu tư có thể truy cập các dịch vụ từ thiết bị di động ở mọi 

nơi trên thế giới. Các thủ tục mở công ty ở DMCC chỉ mất 15 ngày; cấp đổi giấy phép chỉ mất có 4 

ngày và tất cả được số hoá. Từ năm 2015, DMCC cung cấp danh bạ kinh doanh cho tất cả các thành 

viên; cho phép các thành viên có thể kết nối với nhau trong quá trình mua bán hàng hoá và dịch vụ. Các 

chương trình đào tạo, hội thảo, toạ đàm và triển lãm cũng được cung cấp qua mạng cho mọi thành viên.  
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Bảng 2: Thể chế, chính sách của một số khu kinh tế tự do và vùng lãnh thổ (II) 

Các KKT tự do Bộ máy quản lý Luật pháp, tòa án Đặc trưng về kinh tế 

Hồng Kông 

(Trung Quốc) 

- Người đứng đầu Đặc khu 

hành chính do Ủy ban bầu 

cử lựa chọn 

- Tất cả công chức của 

chính quyền  được Trưởng 

đặc khu bổ nhiệm (trực 

tiếp hoặc ủy nhiệm) hoặc 

được cử tri bầu ra 

- Áp dụng hệ thống 

luật của Anh 

- Có Luật Cơ bản 

giống như một bản 

Hiến pháp của Đặc 

khu 

- Hệ thống tòa án độc 

lập 

 

- Có đồng tiền riêng 

- Mức thuế cá nhân và 

thuế doanh nghiệp thấp; 

miễn thuế xuất nhập 

khẩu hầu hết các mặt 

hàng 

- Cơ cấu nền kinh tế 

chủ yếu là dịch vụ 

Trung tâm tài 

chính quốc tế 

Dubai - DIFC 

(UAE)  

- Hội đồng cao cấp định 

hướng chiến lược (đứng 

đầu là Thống đốc).  

- Hội đồng điều hành đảm 

bảo chiến lược của DIFC 

phù hợp với tầm nhìn phát 

triển và sự lãnh đạo của 

Dubai 

- Cơ quan quản lý thực 

hiện việc điều hành, quản 

lý (gồm các nhóm công 

tác) 

- Hệ thống luật pháp 

của Anh 

- Hệ thống tòa án xét 

xử độc lập 

- Đảm bảo vận dụng 

hệ thống luật pháp và 

các thông lệ thông 

thoáng nhất 

- Đảm bảo 100% sở hữu 

nước ngoài 

- Không kiểm soát vốn 

- Không thuế thu nhập 

và lợi tức (đảm bảo 

trong vòng 50 năm) 

- Phát triển các dịch vụ 

tài chính 

Thành phố tự do 

quốc tế Jeju (Hàn 

Quốc) 

Điều hành thành phố là 

Hội đồng địa phương, 

đứng đầu chính quyền là 

Thống đốc do dân bầu 

- Hệ thống tòa án và 

luật pháp của Hàn 

Quốc 

- Hoạt động theo 

Luật đặc biệt của 

Hàn Quốc về Thành 

phố quốc tế tự do 

Jeju 

- Chính sách không 

visa, không thuế 

- Tập trung phát triển 

du lịch, các ngành công 

nghệ cao, công nghệ 

xanh 

Nguồn: The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China, (thông qua ngày 4/4/1990, có hiệu lực ngày 1/7/1997); Dubai International Financial 

Centre [https://www.difc.ae/]; The Special Act on Establishment of the Jeju Special Self-governing 

Province and the Jeju Free International City, 2006 (có hiệu lực ngày 1/7/2006) 
 

Tại Bắc Phi, từ năm 1999, Chính phủ Morocco đã thành lập Khu tự do Tangier có cơ chế tự do, 

kết cấu hạ tầng hiện đại và cung cấp nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư. Khu này đã được Tạp chí fDi 

Intelligence (Thông tin FDI) coi là KKT tự do tốt nhất châu Phi năm 2015 trong tạo dựng môi trường 

đầu tư. Khu tự do Tangier cung cấp dịch vụ hành chính “một cửa, một dấu” cho các nhà đầu tư; tất cả 

các thủ tục hành chính đều được tiến hành tại đây. Đặc biệt, tại vùng Tây Bắc (giáp eo biển Gibraltar), 

Chính phủ Morocco đã xây dựng một tổ hợp kết nối gồm cảng biển, sân bay, công viên công nghệ, 

thành phố xe hơi, khu thương mại tự do...(Tanger Med Zones), cho phép nơi đây thực hiện nhiều cơ 

chế thông thoáng nhằm thu hút đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Hiến pháp năm 2011 của Morocco cũng 

nhấn mạnh quyền tự chủ về mặt hành chính của chính quyền địa phương cùng với việc triển khai chương 

trình cải cách thể chế “Khu vực hoá mới”. Đây được kỳ vọng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển 

của các FEZs ở Morocco trong thời gian tới.    
 

Trên thực tế, việc phát triển các KKT tự do thường gắn với chương trình phi tập trung hành 

chính của một quốc gia. Trong hệ thống hành chính được phi tập trung, các KKT sẽ có nhiều cơ hội và 

động lực vận dụng những mô hình quản trị khác nhau một cách sáng tạo. Ví dụ, chính quyền thành phố 

Dubai đã được phép áp dụng hệ thống thông luật của Anh trong khi Islam được công nhận là tôn giáo 

chính thức ở UAE. Khi các KKT tự do phát triển tốt nhờ việc vận dụng sáng tạo các mô hình thể chế 

http://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/cover.html
http://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/cover.html


và quản trị hiện đại, chính quyền trung ương sẽ ít có lý do để tập trung hoá quyền lực hành chính trở 

lại.92  

Nhìn chung, để xây dựng được các mô hình thể chế và quản trị hiện đại cho các KKT tự do, 

các chính phủ cần có quyết tâm cao, mạnh dạn thử nghiệm áp dụng những mô hình mới nhất của thế 

giới. Tuy nhiên, chính phủ cũng cần thiết lập một cơ chế giám sát quyền lực hữu hiệu đối với cơ quan 

quản lý khu để phòng ngừa những cơ chế tự chủ có thể trở thành yếu tố gây ra tham nhũng và lộng 

quyền. Việc thử nghiệm những mô hình mới này không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của các 

KKT mà còn đối với cả tiến trình cải cách và phát triển của nền kinh tế quốc gia.  
 

3. Những gợi mở cho việc xây dựng mô hình Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở Việt 

Nam 
 

Việt Nam hiện đã thành lập 17 KKT ven biển và 28 KKT cửa khẩu với mục tiêu hướng tới mô 

hình thể chế tự do, thông thoáng nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, thực tế phát 

triển của các KKT này đang bộc lộ nhiều hạn chế. Mô hình thể chế và quản trị của các KKT này chưa 

hiện đại. Mức độ “tự do” và “tự chủ” của chúng hiện thấp hơn nhiều so với các KKT tự do trong khu 

vực. Những cơ chế ưu đãi của các khu này không còn đủ sức cạnh tranh để thu hút đầu tư nhưng cũng 

không thể vận dụng linh hoạt do các quy định “cứng” của pháp luật hiện hành; bộ máy quản lý thiếu 

hiệu lực, thủ tục hành chính chưa thông thoáng;...nên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Thực 

trạng này đặt ra yêu cầu phải xây dựng những mô hình KKT mới, những Đơn vị hành chính – kinh tế 

đặc biệt, có khả năng tạo ra động lực phát triển mới cho nền kinh tế.  
 

Việt Nam đã có chủ trương xây dựng mô hình 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gồm: Vân 

Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Các đơn vị 

này đang được thiết kế để có một mô hình thể chế, hành chính tinh gọn, nhằm khai thác tiềm năng khác 

biệt, có cơ hội nổi trội, thu hút được đầu tư, hình thành động lực mới thúc đẩy kinh tế địa phương, vùng 

và cả nước.93  
 

Tuy nhiên, các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sắp được thành lập ở Việt Nam sẽ phải đối 

mặt với sự cạnh tranh hết sức gay gắt trong thu hút đầu tư nước ngoài với các KKT tự do khác trong 

khu vực và trên thế giới (ví dụ: với các KKT mới thành lập của Campuchia, Myanmar,...). Đặc biệt, 

những KKT tự do ven biển của Campuchia do kết nối với sáng kiến “vành đai, con đường” nên nhận 

được những nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc và phát triển rất nhanh. Thậm chí, các khu này 

cũng sẽ phải cạnh tranh với nhau trong thu  hút vốn đầu tư. Kinh nghiệm phát triển các ĐKKT của 

Trung Quốc cho thấy, một số ĐKKT có mô hình tương tự nên trong quá trình phát triển đã cạnh tranh 

lẫn nhau. Ngay cả một số ĐKKT thành công như Thâm Quyến và Phố Đông hiện nay cũng cạnh tranh 

về một số lĩnh vực như tài chính, ngân hàng. Đây là bài học kinh nghiệm mà Việt Nam cần chú ý đến 

trong chủ trương thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của mình.  
 

Tiến trình xây dựng và phát triển các KKT tự do vừa là một cuộc thử nghiệm về mô hình thể 

chế và quản trị vừa là một cuộc cạnh tranh gay gắt nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư. Hiện tại, các KKT 

ven biển của Việt Nam vẫn chưa có được một hệ thống thể chế thực sự tự do, thông thoáng và mang 

đẳng cấp quốc tế vượt trội so với hệ thống thể chế hiện hành ở trong nước để phát huy được hết lợi thế, 

đủ sức cạnh canh và thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Đó cũng là nguyên nhân khiến 

cho các KKT ven biển của Việt Nam cho đến nay chưa thành công. Vì vậy, cần một tư duy thật sự mới, 

dám đột phá, áp dụng những mô hình thể chế và quản trị tốt nhất, vừa đảm bảo cạnh tranh, vừa phù hợp 

với điều kiện phát triển của Việt Nam. 
 

Cụ thể mô hình thể chế và quản trị của các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt cần đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

- Tính “vượt trội”   

Đây là cách tiếp cận và tư duy mới nhằm thu hút nguồn lực từ bên ngoài trong quá trình hội 

nhập. Cạnh tranh và thu hút nguồn lực bằng sự “ưu đãi” là tư duy hội nhập của những năm 1980; tư 

duy hội nhập của thế kỷ XXI là cạnh tranh và thu hút nguồn lực bằng những yếu tố “vượt trội” về thể 

                                                           
92 Farole, Thomas (2010), “Case studies of Special Economic Zones: Ghana”, Mimeo, Washington DC, World 

Bank 
93 Kết luận số 21-TB/TW ngày 23-3-2017 của Bộ Chính trị về các Đề án xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế 

đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) 



chế và quản trị. Việc có được các cơ chế “đặc thù” (ví dụ, tự chủ trong một số lĩnh vực) mới chỉ là nỗ 

lực ban đầu để các địa phương xây dựng môi trường thể chế và quản trị vượt trội. Về bản chất, việc cho 

phép các địa phương có được cơ chế “đặc thù” vẫn là sự xin-cho (xin-cho cơ chế) và như vậy sẽ tạo ra 

sự phân biệt đối xử (giữa những địa phương “xin” được cơ chế đặc thù và những địa phương không có). 

Điều quan trọng là cần phải biến các cơ chế “đặc thù” thành sự “vượt trội” - tức là tạo ra sự khác biệt 

và lợi thế nhờ đạt tới một “đẳng cấp” cao hơn.94   
 

Các thành phố hiện đại của thế kỷ XXI đều hướng tới một mô hình thể chế và quản trị có sự 

vượt trội về mức độ tự do và tự chủ; vượt trội về mức độ quốc tế hoá; vượt trội về bộ máy (về các mặt 

hiệu quả, sự phục vụ, tính dân chủ,…); và vượt trội về chất lượng dịch vụ công; kết nối chặt chẽ với 

nhau ở nhiều phương diện, hình thành một mạng lưới “đô thị đẳng cấp” toàn cầu. Một trong những ví 

dụ hay được nhắc tới là câu chuyện về một số thành phố tại Trung Đông như Dubai dù trên một vùng 

sa mạc đã phát triển thần kỳ trở thành một đô thị lớn đồng thời là đầu mối giao thông quốc tế quan 

trọng. Sân bay quốc tế Dubai nằm trong số những sân bay lớn và bận rộn nhất thế giới.  
 

Tính “thông minh” (về mặt công nghệ) 

Các đơn vị này  phải có một hệ thống dịch vụ công và bộ máy hành chính ưu việt và hiện đại. 

Trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cần đón bắt được sự bùng nổ của kỹ thuật số và phổ biến 

điện thoại thông minh để triển khai các mô hình quản trị hiện đại như: quản trị số, quản trị di động và 

quản trị thông minh. Cần mở rộng các thủ tục trực tuyến ở mọi lĩnh vực dịch vụ công như: cấp giấy phép, 

thanh toán dịch vụ, đăng ký khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, lương hưu, thuê bất động sản… 
 

Công nghệ giúp nâng cao đáng kể chất lượng của các dịch vụ công thiết yếu (hành chính công, 

y tế, trường học, giao thông, môi trường…). Mô hình thành phố thông minh gắn liền với các hệ thống 

thông minh như: trường học thông minh, bệnh viện thông minh, hệ thống giao thông thông minh, hệ 

thống năng lượng tái tạo thông minh, hệ thống thu gom, xử lý rác thải thông minh…góp phần giải tỏa 

sức ép rất lớn đối với đô thị trong quá trình phát triển.   
 

- Tính “đáng sống” 

Mô hình thể chế và quản trị của các đơn vị này phải có những giá trị của một “Thành phố đáng 

sống” -  nơi người ta mong muốn, khao khát đến sống và làm việc.95 Đó là các giá trị như: dân chủ, 

nhân văn, khoan dung, gắn kết cộng đồng và bền vững về môi trường…Vai trò quan trọng của “thành 

phố đáng sống” là khả năng thu hút nguồn lực lưu động trên phạm vi toàn cầu như: đội ngũ nhân tài, 

các triệu phú với khối tài sản khổng lồ, các nhà đầu tư, nhà đổi mới sáng tạo, nhóm doanh nhân và 

nguồn vốn.96 Đây là những nhân tố đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, 

đổi mới văn hóa-xã hội, nâng tầm ảnh hưởng của thành phố trong việc thiết lập chương trình nghị sự 

toàn cầu. Thành phố nào “đáng sống hơn” sẽ chiến thắng trong cuộc đua tranh, giành giật nhân tài, tri 

thức và ý tưởng sáng tạo trên phạm vi toàn cầu, trở thành tiêu điểm của các hoạt động kinh tế, văn hóa 

và xã hội; những thành phố “ít đáng sống hơn” sẽ bị bỏ lại phía sau trong quá trình hội nhập và phát 

triển.  
 

- Tính liên kết  

Các đơn vị này cần có khả năng liên kết tốt nhất và là những mắt xích đầu tiên trong mạng sản 

xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng cần hướng tới mục tiêu trở thành bản doanh của các công ty xuyên 

quốc gia có tầm cỡ và tham gia vào mạng sản xuất do các công ty này thiết lập.97 Thực tiễn thế giới cho 

thấy, sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ quốc tế vào xây dựng các KKT là yếu tố 

quyết định đối với sự thành bại của các khu này.98 Do họ bỏ vốn đầu tư xây dựng, các nhà đầu tư chiến 

lược cũng sẽ tham gia vào quá trình quản trị và điều hành các KKT. Chiến lược này sẽ tránh được rủi 

                                                           
94 Nguyễn Mạnh Hùng (2016), Mô hình quản trị của các “thành phố đáng sống”: Kinh nghiệm thế giới và gợi 
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96 Tan, K. Giap et al. (2014). “A New Approach to Measuring the Liveability of Cities: the Global Liveable 
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98 Võ Đại Lược (2017), Tiền không phải là tất cả, cơ chế đặc thù mới là quan trọng, [http://cafef.vn/gs-vo-dai-
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ro mà nhiều KKT tự do đang gặp phải là sau khi thành lập đã không thu hút được đủ nguồn vốn đầu 

tư./.  
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Wrap-up and Closing Remarks 
 

Azzeddine FARHANE 

Ambassador of His Majesty the King of Morocco to Vietnam 

 

Excellencies  

Ladies and Gentlemen,  
 

During this closing session, let me first express, my sincere thanks to the eminent experts 

of UN Commission of IL and the distinguished professors from Morocco, and Vietnam for their 

valuable contribution and appreciated input in addressing the issue of decentralisation under the 

thematic seminar on Administrative decentralisation, sharing experiences between Morocco and 

Vietnam” 
 

My thanks go also to the Dean of school of law Madam Nguyen Thi Que Anh for hosting 

this international seminar and for her warm welcome in this beautiful city of Hanoi, as well as for her 

staff involvement in the excellent organisation of this conference, in terms of substance and logistics 
 

Excellencies  

Ladies and Gentlemen,  
 

During this morning, we have followed, with great interest and particular attentiveness the 

comprehensive, the broad and inclusive presentations, which mainly highlight, to my 

understanding, the following ten (10) elements: 
 

1- The concepts of the Decentralization, Deconcentration, regionalisation and autonomy have gained 

strong momentum among government officials and decision makers, who consider that the transfer 

of responsibility for planning, management or the decentralizing governance, from the center to 

regions, districts, local governments/authorities and local communities can increase enhanced 

government responsiveness and people’s participation in decision making process that influences 

their lives.  
 

2- The purpose of implementing administrative decentralization is to strengthen the dynamism and 

creativity of local authorities, as well as to overcome weakness in the organization of the State, in 

order to meet the expectations of citizens in terms of territorial management and governance  
 

3- The Moroccan and Vietnamese experiences on regionalisation, decentralization and decentralisation 

through its genesis, conception and implementation could be shared with other countries in terms of 

the elaboration process and its constitutionalisation as well as the challenges pertaining to the 

implementation of the mode of territorial governance; 
 

4-  The participative approach in the conception of the advanced regionalisation Moroccan model, 

through the setting-up of an inclusive consultative commission in charge of elaborating a model for 

all the regions of Morocco, including its southern provinces, awaiting the outcome UN process of the 

negotiation on the basis of the Moroccan initiative for negotiating an autonomy statute for the Sahara 

region.  
 

5- The panellists agreed that the constitutionalisation of the advanced regionalisation in 2011 and the 

decentralisation in 2013, both in Morocco and Vietnam, have consecrated the democratic character 

of the regional institutions and the exercise of local democracy, as a strategic choice and a 

significant asset for sustainable growth;  
 

6- It was highlighted that decentralization and deconcentration need to mention the ability of central 

government to curry out the examination, inspection and supervision of the local authorities 

between empowered subjects and decentralized or deconcentrated subjects to ensure consistency in the 

organization of state management system; 



 

7- The success of the Administrative decentralization doesn’t rely on texts and the organizing law 

rather than sufficient resources granted to regional structures as well as a good deconcentration 

policy, that must go hand in hand with regional decentralisation; 
 

8- The devolution of competence between central and local power in Vietnam has been highlighted and 

knows some flaws in practice, within an environment in which the conception of administrative 

settlement’s dispute isn’t well known; 
 

9-  The development outcomes of FEZs in the world provide many positive effects in terms of jobs 

opportunities, diversifications and increase of exports, foreign currency earning, Foreign direct 

investment, the experimental effect through the introduction of best international practices and 

regional development. In this regard, it was highlighted that the 2011 Constitution of Morocco 

emphasises greater administrative autonomy of the local government in the implementation of 

administrative reform program within the advanced regionalization 
 

10- The rational and principals of the new Model of development for the southern provinces of 

Morocco were presented in all its aspects within the dynamic generated by the 

constitutionalisation of the advanced regionalisation for an inclusive, sustainable human 

development. 
 

Let me conclude by underlining the following:  
 

1. I owe the success of our seminar to the dedicated commitment and keen involvement of the 

eminent professors, particularly who come all the way from Morocco to Vietnam, as well as the 

staff of the Morccan Embassy and the school of Law team devotion and abnegation in the process 

of preparing this international seminar 
 

2. I would also like to thank the Dean or the school of Law for her support and contribution. We 

look forward to furthering our cooperation with you in particular in promoting academic relations 

and establishing a networking between Vietnam and Morocco universities.  
 

3. I appreciate and admit that the high level participation and substantial contribution of the 

professors and diplomats are useful. Their presentations will constitute definitely, a substantial 

contribution and valuable input for the debate on deconcentration and decentralization.  
 

4. I am convinced that this seminar is only the beginning of a long term process, which will 

enhance the rich, dense and multidimensional cooperation between Morocco and Vietnam, 

especially on academic level.  
 

5.  I believe that this seminar on the experience between Morocco and Vietnam on Administrative 

decentralisation will surely contribute for the reinforcement of the Asia- Africa academic cooperation 

between two countries gates of Africa and south-East Asia, respectively 
 

Many thanks to you all, and may I ask you all to give a big round of applause to the professors 

and the interpreters for their dedicated work, which led to the huge success of our seminar.                                                            

 

Thank you for your attention 



CLOSING REMARKS 

Associate Professor Nguyen Thi Que Anh 

Acting Dean of the VNU School of Law 

 
Distinguished guests, 

Ladies and gentlemen, 

 

On behalf of the VNU School of Law’s staff, I would like to thank you, Your Excellency Mr. 

Azzeddine Farhane, Ambassador of the Kingdom of Morocco in Vietnam, for your initiative of this 

international conference. I also wish to thank Ambassadors and representatives of Embassies of 

Venezuela, Bangladesh, India, Palestine, and Azerbaijan; Mr. Hassan Chahdi Ouzzani – member of the 

United Nations International Law Committee (ILC), Professor Driss Guerraoui – General Secretary of 

the Economic, Social and Environmental Council of Morocco; and distinguished guests for your 

presence at the International Conference “Administrative Decentralisation: Experiences from Morocco 

and Vietnam”, co-organised by the VNU School of Law and the Embassy of the Kingdom of Morocco 

in Vietnam. 

 

Distinguished scholars and guests 

 

Today leading professors and scholars have provided an overview of theories about 

administrative decentralisation, and the role of administrative decentralisation in allocating central 

powers to local governments. 

 

We have discussed experiences from the practice of administrative decentralisation and 

regionalisation of Morocco and Vietnam. We have also exchanges ideas regarding the relationship 

between decentralisation and territory administration; globalisation of administrative decentralisation; 

advantages and challenges of decentralisation; improvements of territory administration and local 

democracy, etc. Essays and opinions raised at the conference have identified the relationship between 

administrative decentralisation and the development of democracy, as well as the effect of 

administrative decentralisation on promoting human rights. 

 

Ladies and gentlemen 

 

I believe that the end of this conference is the beginning of close collaborations between us in 

academic exchange and legal research. I hope connections between scholars here will contribute to 

friendship between Morocco and Vietnam. 

 

On behalf of the VNU School of Law, once again I wish to express my thank to you, Your 

Excellency Ambassador Azzeddine Farhane, for your initiative and organisation of this international 

conference. 

 

On behalf of the VNU School of Law, I would like to sincerely thank ambassadors, 

representatives of embassies and distinguished guests for your attendance, which is very important for 

the success of this international conference. 

 

We wish you health, happiness and success 

 

Thank you for your attention 
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INITIATIVE MAROCAINE POUR LA NEGOCIATION D’UN STATUT 

D’AUTONOMIE DE LA REGION DU SAHARA 

 



INITIATIVE MAROCAINE POUR LA NEGOCIATION D’UN STATUT D’AUTONOMIE DE LA 

REGION DU SAHARA 

 

I- L’engagement du Maroc en faveur d’une solution politique définitive : 

 

1- Depuis 2004, le Conseil de sécurité appelle régulièrement « les parties et les Etats de la région à 

continuer de coopérer pleinement avec ’ONUl pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers 

une solution politique». 

 

2- En réponse à cet appel de la communauté internationale, le Royaume du Maroc s’est inscrit dans une 

dynamique positive et constructive, en s’engageant à soumettre une initiative pour la négociation d’un 

statut d’autonomie de la région du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité 

nationale. 

 

3- Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée 

sur l’Etat de droit, les libertés ndividuelles et collectives et le développement économique et social. 

Comme telle, ele apporte la promesse d’un avenir meilleur pour les populations de la région, met fin à 

la séparation et à l’exil et favorise la réconciliation. 

 

4- Par cette initiative, le Royaume du Maroc garantit à tous les Sahraouis à l’extérieur comme à 

l’intérieur, toute leur place et tout leur rôle, sans discrimination ni exclusive, dans les instances et 

institutions de la région. 

 

5- Ainsi, les populations du Sahara géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à travers 

des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives. Elles disposeront des 

ressources financières nécessaires au développement de la région dans tous les domaines et 

participeront, de manière active, à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume. 

 

6- L’Etat conservera ses compétences dans les domaines régaliens, en particulier la défense, les relations 

extérieures et les attributions constitutionnelles et religieuses de Sa Majesté le Roi. 

 

7- L’initiative marocaine, inspirée par un esprit d’ouverture, tend à créer les conditions d’un processus 

de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable. 

 

8- Le statut d’autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des 

populations concernées, conformément au principe de l’autodétermination et des dispositions de la 

Charte des Nations Unies. 

 

9- Dans cette perspective, le Maroc lance un appel aux autres parties pour qu’elles saisissent cette 

occasion d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la région. Il est prêt à s’engager dans une 

négociation sérieuse et constructive sur la base de l’esprit de cette initiative, ainsi qu’à apporter sa 

contribution à la création d’un climat de confiance. 

 

10- A cette fin, le Royaume demeure disposé à coopérer pleinement avec le Secrétaire général de l’ONU 

et son Envoyé Personnel. 

 

II- Les élémentsde base de la proposition marocaine : 

 

11- Le projet marocain d’autonomie s’inspire des propositions pertinentes de l’ONU et des dispositions 

constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et 

s’appuie sur des normes et standards internationalement reconnus. 

 

A- Les compétences de la Région autonome du Sahara 

 



12- Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de la Région 

autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire auront, dans 

les limites territoriales de la Région, la compétence notamment dans les domaines : 

 

 de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région ; 

 économique: le développement économique, la planification régionale, l’encouragement des 

investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme, et l’agriculture ; 

 du budget et de la fiscalité de la Région ; 

 

 des infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le 

transport; 

 social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport ,la sécurité et la protection sociales; 

 culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani ; 

 de l’environnement. 

 

13- La Région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son 

développement dans tous les domaines. Ces ressources seront notamment constituées par : 

 les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région ; 

 les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région ; 

 la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l’Etat ; 

 les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale ; 

 Les revenus provenant du patrimoine de la Région. 

 

14- L’Etat conservera la compétence exclusive, notamment sur : 

 les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne national et la monnaie ; 

 les attributs liés aux compétences constitutionneles et religieuses du Roi, Commandeur des 

croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés individuelles et collectives ; 

 la sécurité nationale, la défense extérieure et del’intégrité territoriale ; 

 les relations extérieures ; 

 l’ordre juridictionnel du Royaume. 

 

15- La responsabilité de l’Etat dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation 

avec la Région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux 

attributions de cette Région. La Région Autonome du Sahara peut, en concertation avec le 

Gouvernement, établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer 

ledialogue et la coopération inter-régionale. 

 

16- Les compétences de l’Etat dans la Région autonome du Sahara, telles que prévues au paragraphe 

13 ci-dessus, seront exercées par un Délégué du Gouvernement. 

 

17- Par ailleurs, les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées seront exercées, d’un 

commun accord, sur la base du principe de subsidiarité. 

 

18- Les populations de la Région autonome du Sahara sont représentées au sein du Parlement et des 

autres institutions nationales. Elles participent à toutes les consultations électorales nationales. 

 

B- Les organes de la Région : 

 

19- Le Parlement de la Région autonome du Sahara sera composé de membres élus par les différentes 

tribus sahraouies, et de membres élus au suffrage universel direct par l’ensemble de la population de la 

Région. La composition du Parlement de la Région Autonome du Sahara devra comprendre une 

représentation féminine appropriée. 

 



20- Le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara sera exercé par un Chef de Gouvernement élu 

par le Parlement régional. Il est investi par le Roi. 

 

Le Chef de Gouvernement est Représentant de l’Etat dans la région. 

 

21- Le Chef du Gouvernement de la Région autonome du Sahara forme le gouvernement de la Région 

et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du 

statut d’autonomie. Il est responsable devant le Parlement de ladite Région. 

 

22- Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les litiges nés de 

l’application des normes édictées par les organes compétents de la Région autonome du Sahara. Leurs 

décisions seront rendues, en toute indépendance, au nom du Roi. 

 

23- Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute uridictionj dans la Région autonome du Sahara, statue 

en dernier ressort, sur l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des compétences de la Cour 

suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume. 

 

24- Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région autonome du 

Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la Constitution du Royaume. 

 

25- Les populations de la Région bénéficieront de toutes les garanties qu’apporte la Constitution 

marocaine en matière de droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus. 

 

26- La Région autonome du Sahara disposera d’un Conseil économique et social composé de 

représentants des secteurs économiques, sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de 

personnalités hautement qualifiées. 

 

III- Processus d’approbation et de mise en œuvre du statut d’autonomie : 

 

27- Le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre 

consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la 

légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée Générale et du 

Conseilde Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l’autodétermination. 

 

28- A cette fin, les parties s’engagent à œuvrer co njointement, et de bonne foi, en faveur de cette 

solution politique et de son approbation par les populations du Sahara. 

 

29- De surcroît, la Constitution marocaine sera révisée, le statut d’autonomie y sera incorporé comme 

gage de sa stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national. 

 

30- Le Royaume du Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux personnes qui 

seront rapatriées une réinsertion complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions 

garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection de leurs biens. 

 

31- A cette fin, le Royaume adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, 

arrestation, détention, emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des 

faits objet de l’amnistie. 

 

32- A la suite de l’accord des parties sur le projet d’autonomie, un Conseil transitoire composé de leurs 

représentants apportera son concours au rapatriement, aux opérations de désarmement, démobilisation 

et réinsertion des éléments armés se trouvant à l’extérieur du territoire ainsi qu’à tout autre action visant 

l’approbation et la mise en œuvre du statut, y compris les opérations é lectorales. 

 

      * * * * * * * * * * 

 



33- A l’instar des membres de la Communauté internationale, le Royaume du Maroc est persuadé, 

aujourd’hui, que la solution du différend sur le Sahara ne peut être que le fruit d’une négociation. Dans 

cet esprit la proposition qu’il soumet aux Nations Unies constitue une réelle opportunité à même de 

favoriser des négociations ayant pour finalité de parvenir à une solution définitive à ce différend, dans 

le cadre de la légalité internationale et sur la base d’arrangements conformes aux buts et principes 

énoncés dans la Charte de l’ONU. 

 

34- Dans ce cadre, le Maroc s’engage à négocier, de bonne foi, dans un esprit constructif d’ouverture 

et de sincérité, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable à ce 

différend dont la région pâtit. A cet effet, le Royaume est disposé à apporter une contribution active à 

la mise en place d’un climat de confiance qui pourra aboutir au succès de ce projet. 

 

35- Le Royaume du Maroc nourrit l’espoir que les autres parties mesureront la signification et la portée 

de cette initiative, l’apprécieront à sa juste valeur et y apporteront une contribution positive et 

constructive. Le Royaume considère que la dynamique engendrée par cette initiative offre une chance 

historique pour régler définitivement cette question. 
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New Development Model for the Southern Provinces of Morocco 

 In accordance with instructions by His Majesty King Mohammed VI, the Economic, Social and 
Environmental Council (ESEC) developed a platform for the analysis and formulation of proposals for a New 
Development Model for the Kingdom’s Southern Provinces (NDMSP).This project is fully in line with the 
Constitution adopted on July 1st, 2011. It is a contribution by civil society groups to the nation-wide project of 
implementing advancedregionalization, and it can potentially contribute to the success of the autonomy plan for the 
provinces concerned by the UN process tabled by the Kingdom in 2007. At the heart of this model are the respect 
for and promotion of basic human rightsin the broadest sense, including economic, social, cultural and 
environmental rights.  

 Through the development of guidelines for an integrated, sustainable development project based on the 
genuine participation of citizens in the management of their own local affairs, the aim of the Council is to contribute 
to the collective effort required to rise to the challenge of achieving social cohesion, prosperity and equitable benefit 
from the resources of the Southern Provinces. ESEC members - experts, trade union and professional associations’ 
representatives, civil society groups and ex-officio members -agreed that a key objective should be the 
diversification oflocal businesses and economic actors. Special efforts should be made to encourage private initiative 
and the social economy, making sure such endeavor tallies with the State’s new economic role. The goals of this 
policy choice are to create wealth and promote employment, particularly for young people and women. The success 
of this approach requires a new form of governance based on clear principles and specific accountability rules. 

 ESEC findings and recommendations are the result of an extensive listening, dialogue and consultation 
process undertaken by the Council in the three regions. It involved more than 1.500 individuals representing elected 
officials, central and regional government authorities, civil society representatives as well as trade unions and 
economic operators, with special emphasis on young people and women. This work benefitted from many reports 
and studies in addition to inputs from an extensive network of local, national and international experts. 

 (ESEC findings and recommendations are the result of an extensive listening, dialogue and consultation process 
undertaken by the Council in the three regions. It involved more than 1,500 individuals representing elected officials, 
central and regional government authorities, civil society representatives, trade unions and economic operators, with 
special emphasis on young people and women. This work, which benefitted from many reports and studies, relied 
on an extensive network of local, national and international experts). 

 This memorandum sums up the main conclusions reached upon analyzing the development situation in the southern 
provinces. It highlights the ambition, principles and objectives which should make it possible to develop a new, 
ambitious, environmentally sustainable and socially equitable growth model that would be in line with constitutional 
requirements as well as with the commitments made by our country with respect to promoting democracy and 
advanced regionalization. 

Diagnosis : 

 Representing 59% of the Moroccan territory, the southern provinces are home to 1.028.806 inhabitants, or 
3,2% of the Kingdom’s population1. The urbanization rate in the southern provinces is higher than in the rest of the 
country (74% against a national average rate of 60%). These provinces are among the driest deserts in the world. 

 The State is the largest investor and the firstprovider of employment in the southern provinces. It has played 
a pivotal role in the development of infrastructure, in the citizens’ effective access to basic services and in the fight 
against poverty. Education, health and poverty reduction indicators are now above the national average, pointing to 
some early achievements in the Kingdom’s efforts to effectively rid the southern provinces of the stigma of 
colonialism. Public policy achievements are real and, in several respects, invaluable. The uniformity of national 
institutions, the territorial continuity, the application of ordinary law,the security of goods and people and the 
exercise of individual and collective freedoms in the same conditions and with the same constitutional guarantees 
as in all other parts of the country clearly attest to the common destiny these provinces historically share with the 
rest of the Kingdom. 

 Still, one cannot say that an economic take-off has taken place in these regions. The ripple effect of investment 
incentives and of public investment on the private sector has remained limited. Being mostly centered on primary 
sector activities, the region’s economy has not sufficiently moved towardshigh added-value processing activities. 
Similarly, local skills and solidarity-based social economy actors have not, so far, been adequately leveraged. 

 Consequently, employment opportunities remain insufficient. The high unemployment level (15%, against a 
national rate of 9%) - especially among young people (28%), university graduates (41%) and women (35%) - is one 
of the key economic and social challenges that need to be addressed. Women are faced with additional difficulties 
in accessing employment. 



 Employability difficulties are compounded by frustration, impatience and feelings of injustice which often 
have to do with the lack of clarity of social welfare policies. In fact, although assistance mechanisms are substantial 
in terms of budget allocations as well as cash and in-kind allowances, they do not encourage entrepreneurship, nor 
do they improve the beneficiaries’ employability prospects. Moreover, these mechanisms do not seem to properly 
target the most vulnerable segments of the population. 

 To create a virtuous circle in the development dynamics of the southern provinces, a revamped form of 
governance is needed - one that can have a real impact on the causes behind the wait-and-see attitude of private 
operators as well ason the citizens’ distrust of public policy. Beyond purely technical and financial parameters, the 
exercise of authority and the delegation of powers should be based on respect for the rule of law, access to 
information, accountability, respect for basic human rights, and transparency in the allocation of entitlements and 
licenses for the exploitation of natural resources. This is essential to properly addresswidespread recriminations 
among local citizens concerning violations of the principle of equal opportunity and of privileges. 

 In this regard, advanced regionalization creates prospects for modernization as well as chances forcloser 
relations between citizens and decision-making authorities. The ESEC report reviews policy indicators in the areas 
of health care, education, housing and access to cultural, transport and recreation goods and services, which a 
participatory approach can boost significantly. This approach should also help to address shortcomings noted in the 
area of social and civil dialogue. In the southern provinces -as is the case across the Kingdom - economic operators, 
trade unions and civil society organizations need local platforms for dialogue and cooperation among themselves, 
and between them and elected officialsas well as government authorities to promote participatory democracy. This 
momentum is also necessary to promote cultural development and the cultural distinctiveness of each one of the 
southern regions, as well as the preservation and development of their heritage. The combined effect of these factors 
should free development policy from the constraints of security imperatives which hinder both policy coherence and 
its effectiveness. 

 The dynamics of comprehensive economic and social change in the Southern Provinces must take into account 
the question of environmental sustainability. Rapid urbanization and concentration in coastal areas - together with 
the arid nature of the environment -raise the question of preservation of fragile ecosystems. The issue of water 
resource conservation is crucial. In spite of control regulations, the monitoring of environmental risks, the 
identification of endangered habitats and their classification as protected areas, public authorities still have much to 
do in this respect. Some biologically significant areas and unique landscapes, whose diversity is recognized by a 
national qualification system (sites of biological and ecological interest) as well as by universal standards, are now 
threatened. This is the case for the Oued-Ed-Dahab Bay. The Cintra Bay may be facing similar risks in the future. 

 One of the most striking findings is that land use planning has not been governed by a coherent master plan. 
As a result, urban development seems chaotic in many places and is inconsistent with climate constraints and with 
«local cultural distinctiveness». Urban development also threatens to choke certain urban centers. Moreover, urban 
development in the southern provincessuffers from land remediation problems and the lack of an organized housing 
market (massive state intervention, near-total absence of private operators, and unsuitability of certain equipment 
compared to the needs of the populations concerned). Finally, national - and especially international - connections 
have remained limited,constraining mobility and hampering the regional influence of the southern provinces. 

 The development model applied in the region so far has reached its limits. A new dynamic is therefore 
required. It should be based on the imperatives of sustainability, participatory democracy and social cohesion and 
should target employment and the creation of wealth. 

 Basis of the new model 

The new model is based on key provisions enshrined in the Constitution, on the international conventions ratified 
by Morocco as well as on the objectives set forth in the Social Charter developed by the ESEC. Four principles are 
at the heart of the model: 

 Inclusive, sustainable human development; 

 Participation of representative stakeholders and local populationsin all phases of policy development 

and implementation relating to the region’s development programs; 

 Compliance with and effectiveness of the citizens’ basic human rights; 

 Consolidation of the role of the State as a regulator and guarantor of law enforcement. 

 

 

 

 



Model’s goals : 

The new model calls for a vision and approaches that would be more participatory and inclusive. They should be based 

on a more responsible form of governance. These reorientations are inevitable to create real economic growth and 

promote constructive social relations conducive to cohesion and hope. 

This model is designed to be implemented in two stages : 

The first phase, whichconcerns the short and medium terms (10 years), is to be devoted to the launch and actual 
implementation of the new development dynamic as well as the promotion of growth opportunities in the longer 
term. The objective, during this phase, is to optimize the use of the existing potential and to proactively re-engineer 
the general framework and the mechanisms for the promotion of employment, training and social protection. 

The second phase concerns the medium and long term perspectives, during which development measures based on 
the existing potential would have reached their cruising speed and would be supported by new growth mechanisms 
(high added-value processing sector, knowledge-based economy, inclusive use of new natural resources,...). 

A significant outcome of this progress-oriented initiative would be to turn our southern provinces into a geostrategic 
space for peace, stability and shared prosperity for the entire Euro-African region. 

In terms of figures, the aim is to double the region’s GDPover the next 10-year period and to create more than 
120.000 new jobs. At constant activity rates and a 2% annual increase rateof working age population, unemployment 
would be reduced by at least half. 

Moreover, as it sets up a more equitable social system based on social safety nets targeting the most vulnerable 
segments of the population, using transparent, publicly known criteria, the new model should significantly reduce 
poverty and thus expand the middle classes in the southern provinces. 

This dynamic can logically turn the southern provinces into a hub between the Maghreb and sub-Saharan Africa, 
particularly through a maritime cluster,an adequate connectivity plan based on the development of electric highways, 
the construction of an Atlantic beltway and the desert road,the consolidation of the port network and of maritime 
and air transport, and the setting up of a digital development platform and of logistics and trade platforms. This 
ambitious plan will rely on the emergence of centers of excellence based on Maghreb and sub-Saharan regional 
cooperation in the areas of education, skills training, higher education, health care and applied scientific research. 

Main proposals and actions 

The ESEC report lists several important measures based on elements developed by the Council in its interim report 
published in April 2013. They are the result of viewpoints gathered from Council members as well as stakeholders 
whom the Council met during the ten-month period devoted to this mission. 

Restoring confidence by promoting citizen participation and the rule of law 

Enhancing trust between the citizens and state officials hinges on reasserting the primacy of human rights, respect 
for the rule of law by everyone and guaranteed access to justice. To do this, the judicial institution should be 
strengthened by ensuring proximity and improving access to legal aid. 

The credibility of the State and of its action in the southern provinces depends on the sound management of public 
affairs in a transparent, clear manner, making sure citizens have access to information. Therefore, government 
departments and public agencies must publish their accounts and management principles in accordance with Article 
154 of the Constitution, making sure they abide by the principle of equal treatment of citizens (in the processing of 
cases and the allocation of rights and resources). 

Making sure the citizens and their representatives take partin the major decisions that affect their future and that of 
the region and in theactual implementation of those decisions is a fundamental requirement for the endorsement and 
success of the new model. Public policy must be based on a bottom-up approach premised on the principles of local 
participatory democracy and public debate. To this end, each southern region should have a body for consultation 
and civil dialogue.  

Respecting gender parity, this body would be made up of representatives of professional, social and community-
based organizations, academics and qualified individuals, particularly the custodians of the local cultural memory 
(tribal sheikhs). It will be systematically consulted about regional development plans, program contracts with the 
state and all economic, social and environmental issues. 

 



The contractual principle, which will lie at the heart of the management of the state/region relationship, should be 
extended to all economic and social actors. Transparent monitoring and assessment mechanisms concerning the 
rights and obligations of each party should also be set up. 

Breaking away with the rent-based economy through the promotion of private initiative : 

Just asimportant is the need to move from a rent-based economy that focuses on primary activities towards a system 
that boosts private investment which, in turn, creates wealth and jobs and guarantees transparency as well 
ascompliance with the rules of fair competition. 

To create a fresh momentum for growth, the State must ensure a transition to a predictable framework that provides 
incentives for investment and market activities. To improve the business environment, private operators should be 
offered a tax system based on clear texts that would be applied for a long period of time. The tax system 
(advantageous corporate and income taxes, standardized VAT and local taxes) should make the provinces more 
attractive. It is also necessary to register and regulate public land through the enforcement of judgments and the 
settlement of disputes. In this respect, the preservation of traditional spaces (oases, collective land) would go hand 
in hand withmeasures and mechanisms to encourage land equipment and remediation for the promotion of economic 
activity in the framework of specialized economic zones. 

To diversify the economy, new players need to be involved. And to encourage entrepreneurship, hurdles need to be 
lifted to allow access to financing by small operators, including those involved in the social and solidarity-based 
economy. To this end, a regional economic stimulus fundwill be set up to support financing the regional economy. 
It will facilitate the emergence of major projects and provide support to small and medium enterprises, cooperatives 
and mutual funds. 

To diversify the economy also meansto create more local added value as far as natural resource exploitation is 
concerned. The allocation of land, fishing licensesand quotas as well as water extraction permits will therefore be 
conditional on the creation of local wealth and jobs. Similarly, the on-site mining processing activities and the 
exploration and exploitation of hydrocarbons should be governed by texts that attract major national and 
international investors and operators. 

As a general rule, access to natural resources should be more equitable and should be conducive to local 
development, with a tax systemdetermined on the basis of the investments made and the extent to which the business 
concerned contributes to creating local added-value and jobs. Government revenues from the exploitation of these 
natural resources will be mostly reallocated to the development of the southern provinces, until the expected 
development level has been reached. This target is to be measured against national average rates and standard human 
development indicators. 

Finally, the support mechanisms identified should be included insectoral policies that enable keysectors of economic 
growth to achieve their full potential, building on the assets and strengths of each region to promote the emergence 
of regional competitiveness centers. The new model for the economic development of the southern provinces will 
make this a priority in the provinces concerned. Thus, depending on each specific case, the facts available so 
farindicate the following trends which will be taken up again and refined through regional program contracts: 

• The Laayoun-Boujdour Region: a diversified economic hub; leveraging the region’s strengths and assets in the 

primary sector (development of the fisheries sector, development of the camel industry and of the agricultural 

potential); developing an industrial center for the South (phosphate processing as part of an integrated chemical 

complex to produce a wide range of fertilizers as well as construction materials); in the tertiary sector (trade 

and logistics platform, niche craft and tourismhub). The region will consolidate its position as an administrative 

center, evolving into a hub for the southern provinces and sub-Saharan Africa. 

• The Oued Ed-Dahab-Lagouira Region: economic hub at the leading edge of the sectors of the fisheries, 

agriculture with high added value, renewable energy, niche tourism as well as logistics and trade. The region 

can potentially play a key role in terms of integration with sub-Saharan countries. 

• The Guelmim-Es-Smara Region: the development of this region, which links the Kingdom’s northern and 

southern parts, will be based on the emergence of a vibrant, diversified social and solidarity-based economy 

(agriculture / livestock, crafts), responsible seaside tourism, oases and mountain ecotourism and measures to 

catch upwith human development and poverty eradication indicators. 

• The southern provinces boast assets which can enable them to establish themselves as leaders in the production 
of renewable energy, particularly wind energy, in Dakhla, Tiskrad, Boujdour, Tarfaya, Akhfennir and Laayoun, 
ensuring a 400 kva interconnection of Dakhla to the national grid, as a prelude to a connection with the 
Mauritanian network. 
 
 



A conditional cash transfers systems targeting vulnerable populations 

The reasoning behind the current assistance mechanisms must be replaced with a conditional cash transfers system 
which targets the most vulnerable segments of the population. Its aim should be to ensure capacity-building and 
promote the beneficiaries’ social integration as well as that of newcomers. 

In this respect, the social safety nets system must be revisited and revamped to ensure the actors’ accountability as 
well as more appropriate targetingof the poorest and most vulnerable segments of the population. It should also 
orient those who can towards training and integration programs. It is therefore recommended, firstly, to replace food 
aid with monetary assistance. Secondly,as far as any new assistance is concerned, it is recommended to undertake a 
targeting which issuited to households in the southern provinces (residents for more than 5 years), using a 
categorization grid that takes into account multidimensional povertyindicators. The new assistance system will be 
conditional and will be organized within the framework of social safety nets. 

Any social policy in the southern provinces must take into account the question of fishing villages for an effective 
social development policy and the achievement of economic development. These villages should be considered as 
main towns (regrouping and federation of fishermen in order to improve their living conditions and ensure their 
settlement). 

The return of people from the Tindouf camps should also be anticipated and prepared to ensure their integration into 
the Kingdom’s economic and social fabric. Coverage of their socio-economic needs will be based on a per-family 
approach, and support will be provided on the basis of solutions to achieve social and economic integration and 
facilitate social bonds with the rest of the population. 

To implement this safety net policy and support the integration of returnees from Tindouf, a interregional fund 
dedicated to social assistance and the integration of returnees from the Tindouf camps will be set up. The fund’s 
management and support measures for beneficiaries will be entrusted to an Agency for social support in the southern 
provinces. It will coordinate actions with the municipalities and the three southern regions. 

Manage and allocate resources according to rules of sustainability and fairness for the benefit of the 

populations concerned 

The geo-economics of the southern provinces, their significant potential in terms of natural resources (fisheries, 
water, farm land, mining, oil) and their impact on the creation of wealth, employment and the generation of resources 
which can ultimately finance social welfare and solidarity for the benefit of these regions’ populations means the 
NDMSP would be viable only if there is a medium and long term strategy for the exploitation and proper use of 
these natural resources. 

This policy implies a fresh vision and new practices with respect to natural resourceexploitation. The aim is to make 
sure that the populations concerned and their representatives are consulted and involved, and that they benefit from 
natural resources in a fair, effective manner. 

The implementation of these new forms of governance would allow for the best possible returns at the local level, 
the preservation and sustainable use of resources, and the allocation, on a priority basis, of public revenues generated 
by the exploitation and development of the region’s natural resources to the southern provinces’ economic 
development and to improving their populations’ human development indicators. 

Replace current social policies with an integrated human development strategy 

It is necessary today to go beyond passive social policies and focus on employability and capacity building. Sucha 
shift should lead, in the earliest possible timeframe, to a consolidation of the role of schools and of the education 
system as engines for the promotion of equal opportunity and equal access to employment and executive positions. 
Similarly, while reducing inequalities in terms of access to services, the health care policyshould promote quality 
care on a regional basis. 

This means enhancing the attractiveness of the southern provinces as far as the medical profession is concerned, and 
ensuring better mobilization and supervision of the private sector. Such a strategy calls for upgradingthe existing 
facilities by turning the Dakhla and Guelmim provincial hospitals into regional hospitals, increasing the bed capacity 
of the Laayoun regional hospital, and creating emergency medical assistance services (EMS) in all the southern 
provinces. 

 

 

 



Finally, it is necessary to implement a contingency plan to improve maternal and child health in accordance with 
the Millennium Development Goals, promoting,to this end, an awareness program as well as the generalization of 
free pregnancy monitoring, and increasing the number of personnel and equipment in maternity wards.These 
emergency measures will make it possible to reduce maternal and infant mortality, thus eventually establishing the 
southern provinces as leading centers in the area of health care. 

Recognizing culture as a right and making it a lever for development 

The Hassani culture plays a rallying part and has important symbolic significance in the hearts and minds of the 
local populations. It therefore deserves to be integrated among the chief components of the national identity, as 
stipulated in the Constitution. 

The promotion of cultural rights calls for the establishment of financing mechanisms for cultural development as 
well as the creation of an interregional Council to promote culture. It will be entrusted with the preservation of the 
heritage, the integration of culture in educational and audiovisual policies at the regional level, and the creation of 
more platforms and facilities for young people and women to express themselves, meet and promote cultural 
creativity. 

Diversifying cultural points of interest and publicizing remembrance sites and places (archaeological sites, 

architectural heritage, creation of regional museums) must be accompanied by an audiovisual campaign for the 

promotion of the Hassani culture and of other local cultural features. The Hassani culture - including the Hassani 

language and heritage -should also be includedin the syllabi used in regional education policies. 

The Hassani cultural features can also be used in the management of local and environmental resources. Ecotourism 

is one of the sectors in which the Hassani culture can serve as an effective means, namely in the design of investment 

programs and the professional organization of cultural festivals in terms of conception, planning and animation. 

Thus, the conditions neededto promote the employment of young people and their involvement in a new cultural 

dynamics that respects the heritage and generates revenue would be met. 

Breaking with the short-term strategy and restoring sustainability imperatives 

The short-term strategy, which consists in meeting the demands of a specific situation, should be reconsidered by 
reinstating the requirements of sustainability. The southern provinces are home to oasis ecosystems and unique 
coastlines which must be safeguarded. Their economic value can be enhanced while respecting local know-how and 
expertise. 

More than anywhere else in the Kingdom, and in view of the fact that this is an ecologically vulnerable region, the 
need to ensure environmental protection and safeguard natural resources (especially water) must be taken into 
account in any economic and human developmentproject. As part of a participatory approach - the terms of which 
will be determined in light of the type of resource concerned - three major resources need to be better regulated in 
order to ensure their rational exploitation and make sure the local populations benefit from them : water, the fisheries 
and mining resources. 

The first resource, which is already overexploited and increasingly scarce, is water. To ensure sustainable access to 
this resource and encourage its rational use, it is necessary to adopt a differentiated water pricing policy, depending 
on its use, in order to cover the cost of its replacement in high added-value economic activities (on the basis of 
desalination costs). The growing demand for water for domestic and economic use cannot be met without 
desalination, the expansion of existing desalination plants and the creation of others. Similarly, and because of the 
growing demand, mechanisms must be set up to protect the resource, including through aquifer contracts. 

Moreover, the preservation and protection of fragile ecosystems hinges on the fight against desertification as well 
as the preservation of oases and the forest ecosystem and the development and improvement of pastoral areas for 
the development of the camel industry. The protection of certain endangered sites, especially theOued Ed-Dahab 
and Cintra bays, requires an emergency plan to better separate economic and urban conglomerations from the areas 
to be protected. 

For this purpose, a new body in charge of environmental regulation for the southern provinces will be created to 
ensure the long-term protection and development of vulnerable sites, both inland and on the coastline. It will first 
tackle the Oued Ed-Dahab Bay, then those of Cintra and Niilaa. This body will, first, be responsible forthe land 
surrounding the sites concerned. It will draw up the land development plan and will then be in charge of project 
management for the projects retained in the bay’s improvement and development plan. It will have powers relating 
to supervision and imposition of penalties.  
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The development of urban planning which respectsthe living environment as well as the cultural specificity of each 

region means the urban sprawl has to be curbed, and each region’s rich, unsuspected and untapped heritage must be 

adequately exploited. Sustainable urban development will be ensured through the creation of green belts and a more 

systematic sanitation policy. This policy’s social role will be ascertained by making sure that local facilities are 

suited to people’s needs and that they meet the requirements of conviviality and diversity. Its economic essence 

cannot be ascertained without a gradual disengagement of the state from the process of producing and marketing 

housing units to attract private operators.  

Building on the main axes of the NDMSP, the Council seeks to achieve a successful environmental and energy 
transition in these provinces and to make them a model in terms of implementing the basic requirements for 
sustainable development and environmental preservation at the local level. It also seeks to make towns in the 
southern provinces a model at the national and regional levels, taking into account environmental considerations 
(ecological cities), and urban and digital factors (smart cities). 

Improving access to the southern provinces 

It is important to improve connections with the southern regions in order to promote their effective integration into 

the vast maritime economic area from the northern coast to West Africa and the Canary Islands. 

Large-scale projects can contribute to enhancing connectivity, such as the achievement of the South Atlantic harbor 

at Ntirift, north of Dakhla, (which, coupled with an industrial park built in a free zone, will double the sector’s added 

value and increase the value of category Cpelagic stock) and the upgrading of existing ports and facilities (thereby 

improving value creation regarding category Bstock). The creation of a regional airline would allow air services 

targeting specific countries for tourism and export purposes. 

The digital infrastructure, which is still inadequate, calls for a development plan which integrates high quality 

networks and broadband access. This kind of infrastructure represents a triple development benefit : it improves the 

provinces’ attractiveness; it enhances the competitiveness of businesses; and it stands as a critical tool for 

transforming the quality of public services by providing citizens with distance services. 

Achieve successful implementation of advanced regionalization 

For these measures to be successful, there has to be a transition from a centralized form of management to 

decentralization and devolution. Indeed, to be effective, the implementation of new development should be based 

on autonomous decision-making and project implementation at the provincial level. Advanced regionalization is the 

institutional framework for such a policy and is already defined by the 2011 Constitution. 

Transferring new powers to elected local and regional officials will help bring decision-making centers closer to the 

citizens. In this respect, and in accordance with Article 140 of the Constitution, the regionswillhave regulatory 

powers. It is also recommended to ensure the widest and clearest possible decentralization of powers and means to 

enable regions to take their development in their own hands and in the best possible conditions. The principle of 

subsidiarity and of the transfer of powers to the regions is believed to be more efficient as far as the design, 

implementation and assessment of local social and economic programs are concerned. It lies at the heart of the 

education policy advocated by the new development model. 

 This decentralization will rely on regional councils elected by direct universal suffrage in each southern region. 
They will draw up regional planning and development plans, together with contracts between the State and the 
regions, setting targets and committing resources. Regional councils will also be in charge of boosting the region’s 
economy and improving its attractiveness. 

 In this decentralized form of management, and in accordance with Article 145 of the Constitution, the mission of 

the regions’ Walis will consist in making sure laws and regulations are complied with, assisting the presidents of 

regional councils in the implementation of their development plans and programs, and coordinating the action of 

the central government’s devolved services, making sure they function properly.  
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Extensive devolution should, indeed, go hand in hand with decentralization so that the conditions for successful 

advanced regionalization may be met, and so that the State’s mission at the territorial level may be effectively carried 

out. 

The success of the new development model requires high-level steering to be ensured through the creation of a High 

Authority. The latter will be in charge of monitoring the implementation of the new development model in the three 

regions. More specifically, it will be responsible for program assessment, setting development objectives in the 

contracts between the State and the elected representatives of the southern regions, giving impetus to program 

implementation, and ensuring monitoring and accountabilityregarding achievements and progress. 

Program and objective-based contracts whereby the State and regional elected officials commit to multi-year 

programming and funding for large -scale projects - such as infrastructure development, support for promising 

niches or tools and mechanisms for the achievement of social cohesion - require long-term financing schemes. Seen 

from this perspective, the funds for social development and upgrading should be raised as quickly as possible, and 

the interregional solidarity fund enshrined in the Constitution should also be created. An inter-regional economic 

stimulation fund and an inter-regional fund devoted to social support and integration of returnees from the Tindouf 

camps will also be created. They will support the major actions identified by the new development model, and will 

be further consolidated by transfers from the state, new tax revenue collected in the regions and a significant part of 

the fees, levies and charges applied to the exploitation of natural resources. 
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