
UY BAN THUNG VI) QUOC HQI CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip - Tii do - Hinh phác 

Nghj quyêt so: /2021/UBTVQH15 Ha Nôi, ngày tháng nárn 2021 

Dy'tháo thn 1 

NGH! QUYET 
Sfra diii, bô sung mt sô  diu cila Nghj quyt sob  1211/2016/UBTVQH13 
ngày 25/5/2016 cüa Uy ban Thtrô'ng vu Quôc hi ye tiêu chuân cüa don 

vi hành chInh và phân 1oii don vi hành chInh 

UY BAN THIX€NGVVQUOCHQI 

NU'OC CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Can cü Hién pháp nzthc cng hOa xà hç5i chi nghii Vit Nain; 

Can thLut tá chi'c Quc hi nárn 2014 (sz'ta dái, bó sung nám 2020); 

Can c Ludt t chik chInh quyn dja phwing nám 2015 (sz'ra dái, bó 

sung nàm 2020); 

Xét d nghj caa Chinh phi tai Td,  trinh so' /TTr-CP ngày tháng 

nàm 2021, Báo cáo thdm tra sO' 17Tr-CP ngày tháng nàin 2021 cta Uy 

ban Pháp lut cia Quc h6i, 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Sfra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj quyêt so 
1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cüa Uy ban Thirong viiI Qu6c hi 
v tiêu chuãn cüa don vi  hành chInh và phân 1oui don vi hành chInh 

1. Sfra dôi, bô sung khoãn I Diu 1 nhtr sau: 

"Diu 1. Tiêu chuãn cüa tinh 

1. Quy mô dan s& 

a) Tinh min nüi, vüng cao t& 900.000 ngui tri len. Truông  ho p tinh có 

din tIch ti,r nhiên t1r 150% trâ len so vOi mirc tiêu chuân quy dnh ti diem a 

khoãn 2 Diu nay thI quy mô dan s6 t1r 700.000 nguôi trâ len. 

b) Tinh không thuc dim a khoãn nay tr 1.400.000 ngu1i tr& len. 

2. Sfra di, bô sung khoãn 1 Diu 2 nhtr sau: 

"Diu 2. Tiêu chuân cüa huyn 
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1. Quy mô dan s& 

a) Huyn min n1ii, vüng cao Ur 80.000 ngu1i tr& len. Truing hgp huyn 

Co din tIch tir nhiên tü 150% tr& len so vói müc tiêu chun quy djnh ti dim 

a khoàn 2 Diu nay thI quy mô dan s6 ttr 60.000 ngui tr& len; 

b) Huyn không thuc dim a khoãn nay tü 120.000 ng11ii tr& len." 

3. Sfra di, bô sung khoãn 1 Diêu 3 nhu' sail: 

"Diu 3. Tiêu chuân cüa xã 

1. Quy mô dan s& 

a) Xã min nüi, vüng cao tü 5.000 ngi.thi tr& len; Tri.thng ho  p xà có din 

tich tir nhiên ti'r 150% tr& len so vói mrc tiêu chuin quy djnh tai dim a khoân 

2 Diu nay thI quy mô dan so tü 4.000 ngthi tr& len; 

b) Xã không thuc dim a khoàn nay tt'r 8.000 ngithi tr& len." 

4. Sfra diii, bO^ sung khoãn 1 Diu 5 nhtr sau: 

"Diu 5. Tiêu chuãn cüa thành phô thuc tinh 

1. Quy rnô dan so^ t1r 180.000 ngi.thi tr& len." 

5. Bô sung Diu 5a nhir sau 

"Diu 5a. Tiêu chuuin cüa thành phOA thuc thành ph6 triyc thuc 
trung irong 

1. Quy mô dan sO^ tü 250.000 ngithi tr& len. 

2. Diên tIch tu nhiên tü 150 km2  tr& len. 

3. Dan vi hành chInh tnrc thuôc: 

a) S6 don vi hành chInh cp xã truc thuôc có ti'r 10 don vi tr& len; 

b) T 18 s6 phuà'ng trên tng s6 dan vi hành chInh cp xã tü 70% tr& len. 

4. Dã duçic cong nh.n là do thj loi I hoc loi II; hoc khu virc dir kin 

thành lap thành ph6 thuc thành ph6 tiVc thuc trung u'clng dâ ducic phân loi 

dat tiêu chi cüa do thj lo?i I hotc loui II. 

5. Ca cu và trInh Q phát trin kinh t - xã hi dt quy djnh ti Phu hic 1 

ban hành kern theo Nghj quy& nay." 

6. Sfra di, bô sung khoãn 1 và khoãn 2 Dieu 6 nhu' sau: 

"Diu 6. Tiêu chun cüa thi xã 

1. Quy rnô dan sO tü 120.000 ng.thi tr& len; 

2  2. Diên tIch tu nhien tr 100 km tr& len" 
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7. Sa di, ho sung các khoãn 1 và 5 JJiu 7 nhu sau: 

"Diu 7. Tiêu chun cüa qun 

1. Quy mô dan s6 tü 200.000 ngrYi trâ len. 

5. H6 thng ca so' ha tng do thj: dã duçvc Bô My dirng cong nhtn dat 

quy djnh tai  Phi 1iic 2 ban hánh kern theo Nghj quyt s 

1210/2016/UBTVQH13 v8 phân loai  do thj." 

A• A A 
8. Sura

9 
 doi, bo sung khoan 4 Dieu 8 nhu' sau: 

"Diu 8. Tiêu chuân cüa phu*ng 

4. H& thong ca so' ha tng do thj: dä thrqc B6 My dirng cong nhn dat 

quy djnh tai  Phi lic 2 ban hành kern theo Nghj quyêt so 

1210/2016/UBTVQH13 v6 phân loi do thj." 

9. Sfra di, ho sung Diu 11 nhir sau: 

"Diu 11. Tiêu chuân cüa don vi hành chinh r hãi dão 

Tiêu chuAn cüa don vi hành chinh & hái dáo gm quy mô dan s, din 

tIch tr nhiên, so^ don vi hành chinh trrc thuc, ca cu và trInh Q phát triên 

kinh tê - xâ hi phâi dat  tir 20% tro' len tiêu chuân cña don vi hânh chinh 

tuang l'rng quy dnh tai  Mic 1 vâ Mic 2 Chuang I cüa Nghj quyt nay vâ 

ducc cp có thm quyn cOng nhn loai do thj tuang &ng duc quy djnh tai 

Nghj quyt so^ 1210/2016/UBTVQH13 ye phân loai do thj, tro' tru&ng hop quy 

djnh tai  dim a khoãn 3 Diu 31 cOa Nghj quyêt nay." 

10. Sü'a dôi các khoãn 1, 2 và 3 Diu 31 nhur sau: 

"Diu 31. Ap ding Nghi quyêt 

1. Tiêu chun cüa don vi hành chinh quy djnh tai  Chuang I Nghj quyt 

nay là can cur thành lap, nhp, chia, diu chinh dja giói don vi hânh chinh. 

Các don vi hành chinh ducic thành 1p truóc ngày Nghj quy& nay cO 

hiu lirc phâi duçc rd soát, dánh giá theo tiêu chuân quy djnh tai  Chuang I cüa 

Nghj quyt. Trtr&ng ho p khOng dat  tiêu chun v quy mO dan sá và din tIch 

ti,r nhiên cüa don vi hành chinh thI tiên hành nhp, sp xp theo quy djnh cüa 

Uy ban Thuo'ng vii Qu& hi và ca quan có thrn quyn ve sp xp các don vi 

hành chinh, trü các tnr&ng hop sau day: 

a) Các DVHC dip huyn, dip xã dâ thirc hin sp xp giai don 2019 - 

2021 (tr11 tnro'ng hçp din thit phãi tip tiic sp xêp); 

b) Co diu kiên vi trI dia l, dja hInh biét Up v&i các dan vi hành chinh 

khác & hãi dâo, cü lao; 

b) Co tieu chuãn quy mô dan so hoc din tIch tir nhien t1r 200% tro' 

len so v&i müc tiéu chuân quy djnh tai  Nghj quyt nay; 
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c) Các don vi hành chinh duçic thành lip, diu chinh dja giri quy djnh tai 

diem a khoãn 3 Diêu nay. 

2. Không th?c hin chia don vi hành chinh các cap, tn'r tr116ng hop dc 

bit d dáp img yêu cu v6 bâo v6 chü quyên quôc gia, quc phông, an ninh do 

ChInh phü trInh Quc hi, T.Jy ban Thcng v11 Quôc hi xem xét, quyt djnh. 

3. Vic thành lip, diu chinh dja giói don vi hành chinh phãi dat các tiêu 

chun cüa don vi hành chinh tizang 1rng quy dijnh ti Chuang I cüa Nghj quyêt 

nay, trir nhüng trnng hop sau day: 

a) Trithng hop d.c bit & dáp tmg yêu cu ve bão v8 chü quyn quôc 

gia; quc phông, an ninh; bâo tn, phát triên di san van hóa, ljch sir và du ljch 

quc gia thI vic thành lip,  diiêu chinh da giói don vi hành chinh do thi duçyc 

cci quan có thm quyn quy& djnh theo trng tru&ng hcip cu th6 truóc khi dat 

duç'c nhftng tiêu chuân quy djnh tai  Chuang I cüa Nghj quyêt nay. 

ChInh phü báo cáo Uy ban Thng vi Quc hi dng chü tru'ang truâc 

khi chi dao  Bô Ni vu (di vi thành lap, diêu chinh da gii don vi hành 

chinh cp tinh), Uy ban nhân dan cp tinh (dôi vYi thành lap, diêu chinh dja 

gii don vi hành chInh cp huyn, cp xã) th chirc Itp D8 an thành lap,  diêu 

chinh dja giOi don vi hành chinh; 

b) Thành 1p  don vi hành chinh do thi a mien n1ii, vüng cao, biên giai 

hoc khu virc có giá trj dc bit v di san van hóa, ljch sü và du ljch dã dugc 

cap có thâm quyn cong nhn & cp quc gia và quc t (tr1r trung h?p quy 

djnh tai  diem a khoán nay) thi tiêu chun quy mô dan so có th thp han 

nhung phái dat  tir 50% trâ len, các tiêu chun con iai  phãi  dat  quy djnh tai 

Chuang I cüa Nghj quyêt nay. 

c) Thành 1p don vi hánh chinh do thi trên Co s& 01 don vi hánh chinh 

cüng cap ma không lam tang don vi hành chinh thi tiêu chun din tIch tir 

nhiên có the thâp hon nhixng phái dat t 50% tra len, các tiêu chuân con lai phái 

dat quy djnh tai  Chuang I cüa Nghj quyt nay." 

Diêu 2. Hiêu Iiyc thi hành 

Nghj quyt nay có hiu 1irc thi hành tir ngãy k. 

Ha Nói, ngày tháng närn 2021 

TM. UY BAN THUNG VU QUOC HO! 
CHU TICH 

Vtrong Dinh Hu 



UY BAN THUNG VU QUOC HO! CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

  

Sfra diii, b6 sung Phu liic 1: tiêu chun co cu và trInh do phát trin kinh t - xä hôi nhu' sau: 
Phtr?rng Phtrôngthuc 

thuc thành ph 
Thành 

Thành ph Qun qun thuc tinh, 

nh ph ông PflO Phu 
thuc thành Thành ph thà 

Thi xã Thi trn thuôc thành thuôc TT Chi tiêu
p trtrc thuôc thuc tinh 

trung A 
trung iro'ng ph triTe thi xi  

u'ong thuôc trung 

tro'ng 

Can di thu chi Du Dir Dir DU Dü Du Dir Dü Dü 

ngân sách 

Thu nhp binh 

2 quân du ngu&i
1,75 1,05 1,05 0,7  

näm so vri Ca 

nu&c (1n) 

Müc tang truàng Dat bInh Dat bInh quân Dat bInh quân 

kinh té trung bInh quan cua 

 
Dat bInh quân 

Dat bInh cüa tinh, thành cua thành ph - - - 
3 nãm gn nht Ca nuâ

thu c trung irong 
c

thành phô ttVc
quân cüa tinh ph trrc thuc - trrc thuc trung 

(%) trung uang hang 

Dat bInh Dat bInh quân Dtt bInh quân 
T' 18 h6 nghèo A Dat bInh quân Dat bInh Dat bInh Dit bInh quân D?t bInh 

4 trung bInh 3 nani quan cua thành phô true
Dat bInh cüa tinh, thành cüa thành phô 

quan cua
trrc thu

quan cua cua quan cua 
Ca nuoc quân cüa tinh ph c trung tnrc thu)c

huyên qun thânh phô thi xã gân nhât (%) thuc trung Ixcing 
trung uang irong 

T' trQng cong 

nghip, xây dung
90% 85% 80% 750/0 - 90% - - - 

và dch vu trong 

co câu kinh tê 

T' 18 lao &ng phi 

nông nghip ni 
6 thành, nôi thi, thi 90% 85% 80% 75% 65% 90% 85% 80% 70% 

ti-An, qun vã 
phlxOng* 

* Chi tiêu nay duac xác dinh theo Phu hic 2. 


