


 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 

1,39 TRIỆU/THÁNG; ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, 

TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

Sáng 13/11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã 

thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018; trong đó có nội dung Quốc hội giao 

Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu 

đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định 

(đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng 

lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Giao các bộ, cơ quan Trung ương 

và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương 

kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự 

cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách 

được giao. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

CHÍNH PHỦ TRÌNH HÀNG LOẠT 

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Sáng 14/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình Quốc hội về thí điểm cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo tờ trình của Chính phủ về Nghị 

quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Chính 

phủ đề xuất hàng loạt cơ chế đặc thù cho địa phương này. 

Ông Trần Anh Tuấn - Quyền Viện trưởng nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho 

biết, cơ chế đặc thù mà Chính phủ đề xuất gồm bốn nhóm vấn đề, gồm: Công tác quản lý quy 

hoạch đô thị và đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính – ngân sách nhà nước và cơ chế ủy 

quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Hồ Chí Minh quản lý. 

Nếu được Quốc hội thông qua thì nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và được 

thực hiện trong thời hạn 5 năm. 

Nguồn: anninhthudo.vn 
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ÁP DỤNG CHỮ KÝ SỐ VỚI 

CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA TẠI CẢNG BIỂN 

TỪ NĂM 2018 

 

Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các 

đại lý giao nhận về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển. Theo đó, để 

đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ khai báo và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính liên 

quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, kể từ 

01/01/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ chính thức yêu cầu các hãng tàu, đại lý tàu và 

đại lý giao nhận sử dụng chữ ký số khi khai báo thông tin thực hiện thủ tục hành chính liên quan 

đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

Thời hạn Tổng cục Hải quan yêu cầu các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các đại lý giao nhận 

cần hoàn thành các nội dung công việc chuẩn bị kể trên chậm nhất là trước 15/12/2017. 

Nguồn: ictnews.vn 

 

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP: 

MỘT NĂM “ĐƯỢC  MÙA” 

 

Năm 2017 sẽ là một năm “được mùa” về hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp của Việt 

Nam. Số lượng doanh nghiệp ra đời và quay lại hoạt động từ đầu năm đến nay lớn chưa từng 

thấy, sẽ hứa hẹn có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế trong thời gian tới. 

Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng qua, cả nước có 127.890 doanh nghiệp thành lập 

mới và quay lại hoạt động (trong đó 82% là doanh nghiệp thành lập mới). Tổng số vốn đăng ký 

để sản xuất, kinh doanh là hơn 2,4 triệu tỷ đồng; tăng 14,6% về số lượng doanh nghiệp và 43,8% 

về vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn bình quân của mỗi doanh nghiệp mới tham gia thị trường 

đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; số đơn vị có quy mô vốn từ 20 đến 50 tỷ đồng và hơn 

100 tỷ đồng đều tăng, với trên 27%. Hầu hết số doanh nghiệp mới ra đời hiện đã có doanh thu và 

thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Kết quả trên cho thấy, phong trào khởi nghiệp đã thể hiện 

sự bứt phá rõ rệt. Nền kinh tế đang được bổ sung một nguồn lực không nhỏ để thực hiện mục 

tiêu tăng trưởng trong tương lai. Nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp "kích đẩy" phong trào khởi 

nghiệp là do Chính phủ, các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã, đang đồng 

loạt vào cuộc, với quyết tâm cải thiện chất lượng môi trường đầu tư - kinh doanh bằng thông 

điệp rõ ràng về một Chính phủ hành động và kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp. 

Nguồn: hanoimoi.com.vn 

2



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN 

THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và 

nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể 

dục thể thao. 

Theo dự thảo, viên chức được cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi 

đảm bảo có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện: Cơ quan sử dụng viên chức có nhu cầu và được cấp có 

thẩm quyền cử dự thi; Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, III, II, I; Viên chức có khả 

năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chức danh nghề nghiệp được 

thăng hạng; Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký thăng hạng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành 

Thể dục thể thao… 

Đối tượng miễn thi ngoại ngữ: Viên chức tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và 

từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ; viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ 

đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền (trừ trường hợp thăng hạng 

từ hạng II lên hạng I); viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số 

(trừ trường hợp thăng hạng từ hạng II lên hạng I); viên chức có bằng đại học thứ hai là bằng 

ngoại ngữ; viên chức tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau 

đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. 

Theo dự thảo, miễn thi môn tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên 

ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO: 

DÙNG XE CÔNG VƯỢT MỨC QUY ĐỊNH 

 

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành kết luận kiểm toán về việc quản lý, sử dụng tài chính 

công, tài sản công năm 2016 của Tổng cục Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, cho thấy một số đơn vị quản lý và sử dụng xe ô tô dùng chung vượt định mức quy định. 

Ngoài ra, Tổng cục Thể dục Thể thao còn có nhiều khoản thu, chi chưa đúng quy định Nhà nước. 
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Kết luận nêu rõ, Tổng cục Thể dục Thể thao được giao 38 chỉ tiêu sử dụng xe ô tô, đến thời 

điểm kiểm toán năm 2016 đang sử dụng 36 xe, giá trị còn lại gần 8 tỉ đồng. 

Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức cho thấy, một số đơn vị quản lý và sử dụng xe ô tô dùng 

chung vượt định mức quy định như Trung tâm thể thao Ba Đình, Bệnh viện Thể thao Việt Nam 

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính theo kết luận, kiến 

nghị xử lý tài chính tổng số tiền hơn  26,6 tỷ đồng gồm nộp vào ngân sách nhà nước các khoản 

thuế và thu khác do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng là hơn 26,5 tỷ đồng; Ban hành quy định 

về điều kiện chi trả tiền thưởng cho huấn luyện viên cơ sở đảm bảo thuận lợi trong công tác kiểm 

tra và minh bạch trong quản lý; đồng thời cũng Chỉ đạo Bệnh viện Thể thao chấm dứt việc thu 

dịch vụ khám chữa bệnh vượt mức quy định đồng thời thực hiện xây dựng cơ cấu giá theo đúng 

lộ trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá theo quy định. Các trung tâm huấn luyện Thể 

thao quốc gia chấm dứt việc sử dụng tiền ăn, tiền công, tiền thuê chuyên gia để chi hoạt động 

quản lý thường xuyên không đúng quy định… 

Nguồn: danviet.vn 

 

“MỘT CỬA” Ở SÂN BAY TỪ NGÀY 15/11/2017 

 

Từ ngày 15/11/2017, Hải quan chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không 

tại tất cả các cảng hàng không quốc tế trên cả nước. 

Cơ chế một cửa đường hàng không cho phép người làm thủ tục gửi thông tin, chứng từ điện 

tử để thực hiện thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các cơ quan quản lý nhà nước ra quyết 

định thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Thông tin gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia được 5 cơ quan quản lý nhà nước tại cảng 

hàng không tiếp nhận, khai thác chung. Người làm thủ tục chỉ cần gửi thông tin điện tử cho cơ 

quan nhà nước một lần duy nhất. 

Qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục, tiết kiệm các chi phí liên quan. Đồng thời, người khai hải 

quan cũng được tiếp cận thông tin minh bạch, giảm tiếp xúc trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước. 

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian và nhân lực liên quan đến việc tiếp 

nhận các hồ sơ giấy thủ công. Đồng thời cơ quan quản lý nhà nước áp dụng quản lý rủi ro, đảm 

bảo an ninh, an toàn hàng không, ngăn chặn buôn lậu, khủng bố… 

Nguồn: vietnamfinance.vn 
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BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH: 

72% THỜI GIAN THÔNG QUAN 

THUỘC TRÁCH NHIỆM CÁC BỘ, NGÀNH 

 

Ngày 16/11, trả lời chất vấn các Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng 

cho rằng ngành tài chính, nhất là thuế và hải quan đã có những tiến bộ vượt bậc trong cải cách 

thủ tục hành chính. 

Về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho 

biết ngay từ năm 2014 Bộ Tài chính đã xây dựng đề án và đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt vào năm 2015, trong đó giao 13 Bộ ngành xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, 

nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng giảm lượng hàng hóa phải 

kiểm tra chuyên ngành, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. 

Các Bộ ngành đã chỉnh sửa 66/87 văn bản pháp luật có liên quan, tính đến nay đã rà soát 

được 50/200 danh mục hàng hóa thuộc trách nhiệm của các Bộ ngành khác. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: “28% thời gian thông quan hiện nay thuộc trách 

nhiệm của ngành Hải quan, còn lại 72% là trách nhiệm của các Bộ ngành liên quan đến các quy 

định về kiểm tra chuyên ngành. Đây là mấu chốt rất quan trọng mà chúng ta phải tháo gỡ nếu 

không sẽ không có động lực thúc đẩy giao lưu thương mại hàng hóa qua cửa khẩu.” 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định ngành tài chính, cụ thể là lĩnh vực thuế và hải quan 

đứng đầu trong các Bộ ngành. Thế nhưng cũng giống như kiểm tra chuyên ngành, việc đồng bộ 

hệ thống công nghệ thông tin giữa các Bộ ngành là vô cùng quan trọng. 

Bộ trưởng Dũng cho rằng kết quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế là rất lớn, 

tăng 81 bậc, xếp hàng 86/190 quốc gia theo xếp hàng của WB, đứng thứ 3 trong ASEAN. 

Nguồn: infonet.vn 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 

GIÁO VIÊN SẼ CÓ THANG, BẢNG LƯƠNG RIÊNG? 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Chính phủ xây dựng hệ thống thang, bảng lương riêng xác 

định theo vị trí việc làm, trả lương trên cơ sở mức độ phức tạp và chất lượng hiệu quả công việc 

của nhà giáo. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo của 40/63 tỉnh - thành và khảo sát thực tế tại một số 

địa phương cho thấy tổng thu nhập bình quân của giáo viên tại các cơ sở giáo dục do ngân sách 
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nhà nước bảo đảm từ 3-10 triệu đồng/tháng (tùy thâm niên công tác). Thu nhập của giáo viên tập 

trung có thể chia làm 3 mức là thấp, trung bình và cao. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc nâng hạng, nâng bậc lương cho đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục hiện nay còn dẫn đến hiện tượng cào bằng, đến hẹn lại lên, không khuyến 

khích người tích cực và khó chế tài người không có sự cố gắng trong công việc. Các cơ sở giáo 

dục không thể thực hiện chế độ khuyến khích, thu hút người có tài, có trình độ cao đến làm việc. 

 Nguồn: danviet.vn 
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TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ XUẤT 

GIẢI THỂ 200 BAN CHỈ ĐẠO 

 

Ngày 12/11, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết UBND thành phố Hồ Chí Minh đã 

đồng ý chủ trương liên quan đến đề xuất của Sở về việc giải thể gần 200 ban chỉ đạo, ủy ban, hội 

đồng, tổ công tác, tổ liên ngành (gọi chung là ban chỉ đạo). 

Tuy nhiên, lộ trình giải thể, cụ thể sẽ do Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh tính 

toán, quyết định. Giải pháp thay thế cho việc giải thể các ban chỉ đạo, theo Sở Nội vụ, thành phố 

đang có chủ trương áp dụng liên thông một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục; đẩy mạnh phân 

cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện 

nhiệm vụ công tác. 

Cũng theo Sở Nội vụ, có một số ban chỉ đạo được thành lập dựa trên chỉ đạo của Trung ương 

như ban chỉ đạo về cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại… phát huy hiệu 

quả. Tuy nhiên, cũng có tình trạng nhiều ban lập ra không có kế hoạch, chương trình, nền nếp 

sinh hoạt, trưởng ban không phát huy hết trách nhiệm, hoạt động theo kiểu “có cũng như không”. 

Ngày 15/11, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND thành phố 

Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố đang chờ báo cáo của Sở Nội vụ chuyển qua rồi có ý 

kiến về việc sắp xếp các Ban Chỉ đạo, ủy ban, tổ công tác, tổ liên ngành... Ban Quản lý Dự án. 

Nguồn: thanhnien.vn 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

“LÀM VIỆC Ở NHÀ KHÓ QUẢN LÝ” 

 

Ngày 15/11, trao đổi về đề xuất của Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) về thí điểm 

cho cán bộ, công chức viên chức một số lĩnh vực có thể làm việc tại nhà, không phải đến cơ 

quan, ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết Nhật, Úc, 

Singapore và nhiều quốc gia tiên tiến khác đã áp dụng từ rất lâu song điều kiện thực tế ở Việt 

Nam hiện nay chưa phù hợp. 
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BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Tại Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cũng từng có đề xuất (sáng kiến, kinh nghiệm) thí 

điểm cho cán bộ công chức viên chức làm việc ở nhà một số ngày trong tuần tại một số phòng 

chức năng nhưng sau đó thực hiện không được. 

Vị lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để thực hiện giải pháp cho phép cán 

bộ công chức viên chức làm việc tại nhà một số ngày trong tuần thì phải có sản phẩm. Cụ thể: 

Lãnh đạo đơn vị giao việc cho trưởng phòng, trưởng phòng giao lại cho các nhân viên. 

“Nếu cán bộ đi cơ sở, trong ngày anh phải nộp sản phẩm. Nếu làm việc ở nhà thì phải trình đề tài, 

đề án… Thực hiện được việc đó mình mới quản lý được. Còn sản phẩm của mình bây giờ là giấy, là 

bao nhiêu hồ sơ, quyết định, văn bản,… nếu ở nhà thì làm sao giải quyết?”, ông Trung băn khoăn. 

Các chuyên gia cho rằng cán bộ công chức làm việc ở nhà sẽ giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, 

tiết kiệm chi phí hành chính, trang thiết bị như điện, nước, điện thoại, giấy tờ và có nhiều thời 

gian chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, trông coi nhà cửa,… 

Tuy nhiên, bên cạnh một số ý kiến đồng tình, rất nhiều ý kiến không đồng tình với đề xuất này, 

cho rằng cán bộ công chức tuy nhiều nhưng không phải là nguyên nhân chính gây kẹt xe và cho dù 

có được làm việc ở nhà, họ vẫn sử dụng phương tiện đưa đón con đi học, thậm chí đi … nhậu. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

ĐỀ XUẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐƯỢC QUYẾT TĂNG THU NHẬP THÊM 

CHO CÔNG CHỨC 
 

HĐND thành phố Hồ Chí Minh quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa 

học, tài năng đặc biệt. Đó là một trong những nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí 

điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ trình Quốc hội. 

Theo đó, về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi 

chung là công chức) thuộc thành phố Hồ Chí Minh quản lý, dự thảo quy định Chủ tịch UBND 

thành phố được ủy quyền cho chủ tịch quận, huyện và thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực 

thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch thành phố. 

Đồng thời, UBND thành phố quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà chủ tịch quận, huyện 

được ủy quyền cho Chủ tịch xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc 

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; không được ủy 

quyền các nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND thành phố đã ủy quyền. 
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BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Đáng chú ý, trong điều này quy định rõ, HĐND thành phố Hồ Chí Minh quyết định mức thu 

nhập bình quân tăng thêm cho công chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các 

chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách. 

Nguồn: vietnamnet.vn  

 

ĐÀ NẴNG: ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

HẸN GIỜ GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH 

 

Sau 4 tháng triển khi thí điểm, bắt đầu từ ngày 1/11/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã 

chính thức triển khai ứng dụng tại tất cả các sở ban ngành của thành phố. Ứng dụng sẽ tiết kiệm 

thời gian chờ đợi giải quyết hồ sơ của các tổ chức, công nhân cũng như thuận tiện hơn cho cơ 

quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công. 

Ứng dụng nhằm tiết kiệm thời gian chờ đợi giải quyết hồ sơ của các tổ chức, công dân cũng 

như thuận tiện hơn cho cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công. 

Để sử dụng ứng dụng, các cơ quan, đơn vị, công dân, tổ chức có thể gọi điện hoặc nhắn tin 

đến Trung tâm Thông tin dịch vụ công để hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan công 

quyền. Cụ thể, để hẹn giờ người dân có thể gọi đến số điện thoại 0511.3 881 888 vào giờ hành 

chính (buổi sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 13h30-17h30), cung cấp các thông tin về họ tên, số 

điện thoại, cơ quan cần giao dịch, tên thủ tục, nội dung cần giao dịch, dự kiến ngày giờ giao dịch. 

Hoặc sử dụng tin nhắn với cú pháp HG [họ tên] [tên cơ quan cần giao dịch] [thủ tục, nội 

dung cần giao dịch] [giờ, ngày hẹn] gửi đến tổng đài 8188 vào bất cứ thời gian nào để hẹn giờ 

giao dịch hành chính. Và lưu ý giờ ngày hẹn phải nằm trong giờ làm việc (Buổi sáng từ 7h30-

11h; buổi chiều từ 13h30-17h). Mức cước phí là 1.000 đồng/tin nhắn. 

Sau khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Tổng đài xác nhận thời gian đặt hẹn, tổ chức, 

công dân đến quầy giao dịch của Trung tâm Thông tin dịch vụ công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả tập trung theo giờ đã hẹn để nhận Phiếu hẹn giờ giao dịch hành chính và đến cơ quan cần 

giao dịch để tiến hành giao dịch. 

Trường hợp muốn hủy lịch hẹn, công dân có thể soạn tin nhắn theo cú pháp HUYHG [mã số 

hẹn giờ] gửi đến tổng đài 8188 hoặc gọi điện thoại đến số 0511 3881 888 để hủy lịch hẹn. Sau 10 

phút kể từ thời điểm hẹn giao dịch nếu tổ chức, công dân không đến thực hiện giao dịch thì lịch 

hẹn sẽ tự động được hủy. 

Nguồn: viettimes.vn 
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LONG AN: BỔ NHIỆM NHIỀU 

CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN 

 

121/450 lượt cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp 

ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí công 

tác. Một số trường hợp điều động, bổ nhiệm thiếu hồ sơ, hay chưa hết thời gian giữ chức vụ … 

Đó là những sai phạm trong công tác tuyển dụng, quản lý và bổ nhiệm công chức tại tỉnh 

Long An (giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/6/2017) vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện. 

Về tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển từ viên chức, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, 

UBND tỉnh Long An phân công Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch là Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

là không đúng quy định. UBND tỉnh Long An không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi 

tuyển dụng công chức đối với các trường hợp là viên chức là không đúng quy định tại Điểm đ, 

Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV. 

Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ, còn 9/34 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt quá số lượng phó 

giám đốc sở và tương đương (đến thời điểm hiện tại số lượng phó giám đốc sở của tỉnh Long An 

thực hiện đúng quy định). Cũng trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Long An có 29 lao động hợp đồng 

làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước. 

Để khắc phục những sai phạm, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An 

có biện pháp khắc phục, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đến 

những sai phạm nêu trên. 

Nguồn: daidoanket.vn 

 

BỘ Y TẾ ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Ngày 15/11, Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin về đề xuất cắt giảm thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đang 

đề xuất cắt giảm 36 trên tổng số 263 điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

do Bộ Y tế quản lý. Số thủ tục này chiếm gần 14% trên tổng số điều kiện đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế quản lý. 
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Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm công nghiệp và thực phẩm tăng cường 

vi chất dinh dưỡng, giảm từ 54 điều kiện xuống còn 46 điều kiện; cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm giảm từ 57 điều kiện còn 48; cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền từ 152 điều kiện còn 

133 điều kiện. 

Bộ Y tế cũng đề xuất kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 1 

năm với các sản phẩm đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm được cấp tại các nước 

mà Việt Nam tham gia ký kết điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra chất 

lượng hoặc đối với sản phẩm đã có 3 lần liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc được sản xuất 

trong cơ sở có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000, GMP, IFS, 

BRC hoặc tương đương… 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

ĐẮK LẮK TỔ CHỨC THI TUYỂN 

NHIỀU CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 

 

Ngày 15/11, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có văn bản thông báo việc tổ 

chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Y tế năm 2017. 

Văn bản nêu rõ các ứng viên đăng ký thi tuyển là người tận tụy với công việc chăm sóc sức 

khỏe nhân dân, là công chức trong hoặc ngoài ngành y tế, gương mẫu, kiên định với mục tiêu 

độc lập dân tộc,… Ngoài ra, các ứng viên buộc phải có trình độ chuyên môn, hiểu biết về nghiệp 

vụ quản lý, có kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành. 

Theo đó, các ứng viên nộp hồ sơ tại Sở Y tế Đắk Lắk, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/11 đến 

5/12. Độ tuổi tối đa cho các ứng viên, đối với nam là 55 tuổi, nữ là 50 tuổi, có sức khỏe tốt, 

không thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định. 

Các ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí là đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương 

đương, lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp. Sau khi nộp hồ sơ, lịch thi, nơi thi và nội dung sẽ 

được Ban tổ chức thông báo. 

Cùng ngày, ông Miên Klơng, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, cho biết trong đợt này, địa 

phương cũng tổ chức thi tuyển Trưởng phòng tổ chức bộ máy và biên chế (Sở Nội vụ) và Chánh 

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ. 

Nguồn: news.zing.vn 
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BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

HƯỚNG TỚI MỘT NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO 

 

Đổi mới bộ máy nhà nước là một biện pháp quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền 

XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là quá 

trình chủ động, tự giác đổi mới bộ máy nhà nước từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu sang 

bộ máy quản lý xã hội bằng pháp luật, theo pháp luật nhằm mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng và văn minh; là quá trình đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ 

thống chính trị với đổi mới thể chế kinh tế, phù hợp với đổi mới nội dung và phương thức lãnh 

đạo của Đảng trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 

1. Nhu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới nhà nước kiến tạo 

Hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho đất nước ta trên mọi lĩnh vực: kinh tế, 

văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ... Thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở 

nước ta trong những năm qua đã và đang làm thay đổi bộ máy nhà nước từ cơ chế hành chính, 

tập trung quan liêu sang một bộ máy quản lý xã hội bằng pháp luật, theo pháp luật. Quá trình 

đó đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp truyền thống 

- hiện đại, chủ quyền - hội nhập quốc tế trong quản lý, bao hàm cả xây dựng và cải tạo, gạn lọc, 

kế thừa và phát huy trên tinh thần đổi mới. 

Thực tiễn tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay còn nhiều vấn đề 

bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của quản trị đất nước trong thời đại công nghệ số.Trong các năm 

qua, kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến nhờ khai thác các cơ hội có được từ hội nhập 

sâu vào kinh tế thế giới qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác. Việt Nam đã 

chủ động ứng dụng các hiệp định thương mại, bao gồm cả việc gia nhập Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO) như một cách định hướng và ràng buộc quá trình cải cách chính sách thương 

mại trong nước. Tuy nhiên, cũng đã có những tụt hậu nhất định trong các lĩnh vực: dịch vụ, đầu 

tư, hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân... trong quá trình hội nhập(1). 

Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) hằng năm đánh giá chỉ số minh 

bạch đối với từng quốc gia qua phân tích các quy định của pháp luật, thực thi pháp luật và mức 

độ cảm nhận của người dân. Trong quá trình khảo sát tại Đông Nam Á, mức độ thực hiện cũng 

có khác nhau: Singapore dẫn đầu và cũng thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, tiếp theo là Brunei 

(hạng khoảng 38), Malaysia (hạng khoảng 53) và nhóm gồm: Thái Lan, Philippines, Indonesia, 

Việt Nam (hạng khoảng từ 80 tới 120); nhóm sau cùng là: Myanmar, Lào, Campuchia (hạng 

hoảng từ 150 tới 160) trên tổng số 170-180 nước tham gia. Có những quốc gia tiến bộ vượt bậc 
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như Philippines, xếp hạng 134 năm 2010 đã được nâng dần hạng qua từng năm để năm 2014 

đạt hạng 85-120 ngang mức với Thái Lan. Trong khoảng thời gian từ 2010-2014, Việt Nam 

vẫn ở mức từ hạng 112 tới 123. Cụ thể là: năm 2010 Việt Nam xếp ở vị trí 116/178; 2011 là 

112/183; năm 2013 là 116/177; năm 2014 là 119/177(2). 

Theo Báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2015, Chỉ số hài lòng 

của người dân, tổ chức về sự phục vụ của công chức đối với 6 thủ tục là từ 74,3% - 87,2%. 

Trong đó thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp nhất là 74,3% và thủ tục cấp 

Giấy đăng ký kết hôn có tỷ lệ cao nhất là 87,2%. 

Chỉ số hài lòng về toàn bộ quá trình giải quyết 6 thủ tục hành chính: 83,4% đối với thủ tục 

cấp Giấy chứng minh thư nhân dân, 74,4% đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, 78,4% đối với thủ tục cấp Giấy phép xây dựng nhà ở, 86% đối với thủ tục Chứng thực, 

87,5% đối với thủ tục cấp Giấy khai sinh và cao nhất là 89,5% đối với thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kết hôn. 

2. Các yêu cầu và phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

hướng đến một nhà nước kiến tạo 

Đại hội XII của Đảng đưa quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cũng như phát 

huy những kết quả và bài học kinh nghiệm trong lịch sử lãnh đạo của Đảng, nhất là những 

thành tựu và bài học kinh nghiệm 30 năm đổi mới, Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ: phải xây 

dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát 

huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công 

cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa(3). Trong đó, bộ 

máy nhà nước giữ được vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, công cụ đắc lực thực hiện quyền 

làm chủ của nhân dân, chỗ dựa cho kinh tế xã hội phát triển, là một nhà nước kiến tạo phát 

triển đất nước. Như vậy cần: 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả trong 

các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước 

Trong thời gian gần đây, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phát 

triển không ổn định, thị trường tài chính, tiền tệ biến động khó lường; tình hình Biển Đông diễn 

biến rất phức tạp... đang đặt ra nhiều thách thức đối với vấn đề bảo vệ và phát triển của đất 

nước ta trong tình hình mới. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ những chuyển biến tích 

cực của kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội, thì diễn biến phức tạp của thời tiết, 

biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Bối cảnh quốc tế và 

đất nước đặt ra những nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu bức thiết, đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của 

Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm trước đồng bào, cử tri cả nước để 

học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh để tích cực, chủ động và sáng tạo 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp 
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và pháp luật(4). Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật liên 

quan, những chủ trương, phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội đã được 

chú ý thể chế hóa. Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia 

nhằm hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 đã có 

nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 

Quốc hội, trong đó có việc chính thức ghi nhận hình thức giải trình tại phiên họp Hội đồng dân 

tộc, Ủy ban của Quốc hội v.v.. 

Hoạt động của Quốc hội phải thể hiện theo đúng nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước đã 

được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013 đó là: 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. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt thể hiện quan điểm đổi mới tổ 

chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.Theo nguyên tắc này, 

Quốc hội là cơ quan lập pháp, có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan thực hiện quyền hành 

pháp và tư pháp. Do vậy, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải tập trung làm rõ 

phạm vi quyền lập pháp của Quốc hội trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước khác. 

Quyền lập pháp của Quốc hội phải chuyển sang theo hướng trọng tâm quy định quyền của bộ 

máy nhà nước sang xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, từ quyền cho 

phép quyền sang việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền của công dân trong mối 

quan hệ với nhà nước(5). 

Đồng thời, cần có cơ chế mạnh mẽ hơn trong việc phát huy dân chủ của Quốc hội trong 

thực hiện việc tổ chức và hoạt động Quốc hội đối với việc tranh luận, phản biện, giám sát, đưa 

ra các quyết định dưới hình thức luật. Bên cạnh đó, việc kiểm soát của nhân dân đối với hoạt 

động của Quốc hội cũng cần được tăng cường. 

Tại các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng nhân dân (HÐND), không khí thảo luận của các 

đại biểu đã thực sự sôi nổi, thu hút được sự chú ý của dư luận trong nhân dân. Những vấn đề 

được đưa ra thảo luận, xem xét và quyết định tại kỳ họp đã được lựa chọn trong chương trình 

nghị sự. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã thực sự trở thành hình thức giám sát cơ 

bản của Quốc hội và HÐND đối với các cơ quan nhà nước hữu quan. Chính những đổi mới đó 

đã từng bước xác lập nên lề lối, tác phong làm việc dân chủ trong Quốc hội và HÐND, tạo nên 

sự tin cậy trong nhân dân, được nhân dân đồng tình và hoan nghênh(6). 

Thông qua việc lựa chọn các đại biểu Quốc hội trong các kỳ bầu cử; tham gia góp ý, kiến 

nghị vào các quyết định của Quốc hội; giám sát hoạt động của các đại biểu Quốc hội ..., người 

dân sẽ góp phần bảo đảm các quyết định của Quốc hội phù hợp với các quy định của Hiến 

pháp, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới chất lượng công tác 

lập pháp theo hướng thực chất, bảo đảm tính khả thi của các chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu 

cầu của cuộc sống, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
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Để đạt được mục tiêu này, cần xác định rõ vai trò của các chủ thể trong các công đoạn của 

quy trình lập pháp; tăng cường trách nhiệm của cơ quan soạn thảo trong việc xây dựng hệ 

thống chính sách của dự án luật và đánh giá sự tác động của các chính sách. Từ đó, nâng cao 

trách nhiệm, minh bạch hóa các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, góp phần tăng cường pháp 

chế trong hoạt động lập pháp. Nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo đảm tính thống nhất của hệ 

thống pháp luật để hiện thực hóa vai trò của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc 

bãi bỏ, đình chỉ thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trái với quy định của Hiến pháp, luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội(7). 

Thứ hai, cần nghiên cứu hoàn thiện rõ hơn trách nhiệm pháp lý của Chủ tịch nước để thực 

hiện đầy đủ chức năng nguyên thủ quốc gia theo yêu cầu hội nhập quốc tế 

Việc hoàn thiện trách nhiệm pháp lý của Chủ tịch nước nên theo hướng xây dựng hình ảnh 

Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước chăm lo việc thực hiện chính sách an dân là sự động viên, 

quy tụ, phát huy truyền thống đoàn kết, hào khí Việt Nam(8). Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch 

nước đóng góp rất lớn vào việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; vai trò của Việt 

Nam tại Liên Hợp quốc và các tổ chức phát triển. Các chuyến đi của Chủ tịch nước rõ ràng 

tăng thêm sức mạnh kinh tế cũng như quốc phòng an ninh(9). 

Với vai trò “là người đứng đầu Nhà nước”, Chủ tịch nước thể hiện trách nhiệm của Nhà 

nước trong mối quan hệ với nhân dân, với các nước và các tổ chức khác. Với vai trò “thay mặt 

Nhà nước”, Chủ tịch nước thể hiện tính thống nhất về quyền lực nhà nước trong mối quan hệ 

với bên ngoài để làm rõ vai trò của Chủ tịch nước, vị trí, tính chất pháp lý của Chủ tịch nước đã 

thể hiện tính hệ thống và sự thống nhất trong nội tại bộ máy nhà nước cũng như trong mối quan 

hệ với các chủ thể khác(10). 

Thứ ba, tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động Chính phủ theo hướng tinh gọn, hợp lý, 

hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại 

chuyển từ Chính phủ cai trị sang Chính phủ kiến tạo, phục vụ 

Phân định rõ ràng hơn nữa giữa quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ với bộ trưởng, tập thể 

chính phủ với cá nhân các bộ trưởng theo hướng xây dựng nền hành chính trong sạch, vững 

mạnh, quản lý thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan 

nhà nước, khắc phục tình trạng buông lỏng trên một số lĩnh vực(11). 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể Chính phủ, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân 

của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức 

năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, tập trung vào quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, khắc phục 

những chồng chéo hoặc bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; làm rõ 

mối quan hệ phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao 

cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Hoàn thiện cơ chế phân cấp theo 

hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời bảo đảm sự 
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quản lý thống nhất của Trung ương. Chuyển những nhiệm vụ mà các cơ quan nhà nước không 

cần thiết phải thực hiện cho các tổ chức xã hội đảm nhận. 

Chính phủ chủ động và tập trung hơn nữa vào công tác xây dựng thể chế; tăng cường quản 

lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời phát huy, bảo đảm dân chủ và chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính phủ kiện toàn, chuyển phương thức chỉ đạo 

điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ. 

Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng thị trường, hạn chế và tiến tới xóa 

bỏ cơ chế xin cho. Chính phủ tập trung xây dựng thể chế, cơ chế chính sách cho đầu tư, phát 

triển. Thực hiện phân cấp, giao quyền “cái gì bộ, ngành, địa phương làm tốt, tự chủ được thì để 

bộ, ngành, địa phương tự làm; không để các bộ, ngành, địa phương đẩy lên Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ”(12). 

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn tổ chức của Tòa án nhân dân 

Đối với Tòa án nhân dân, vấn đề bảo vệ quyền con người, quyền công dân được đề cao; 

hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có hoạt động xét xử của Tòa án, phải 

tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc tố tụng được quy định theo hướng chặt chẽ hơn. Ngành Tòa án 

nhân dân thực hiện tốt việc giải quyết, xét xử các loại vụ án trong thời hạn quy định của pháp 

luật, khắc phục triệt để tình trạng các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án. 

Tích cực tổng kết thực tiễn và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Tiếp tục kiện toàn tổ 

chức cán bộ Tòa án theo mô hình Tòa án bốn cấp theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân 

dân năm 2014, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án nhân 

dân để thực hiện đơn giản hóa thủ tục tố tụng tư pháp. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử và 

thực hiện quyền tư pháp được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh 

bạch và văn minh, bảo đảm nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Việc xét xử của Tòa án được 

minh bạch hơn, Tòa án ra phán quyết dựa trên xem xét chứng cứ và kết quả tranh tụng giữa các 

bên tại phiên tòa(13). 

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Chính quyền địa phương theo hướng 

tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trên từng ngành, lĩnh vực nhằm phát huy 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương 

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng, hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền XHCN, cải cách nền hành chính nhà nước và hội nhập quốc tế, thực hiện 

phân cấp, phân quyền ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn tiến đến tự quản địa phương là yêu cầu 

có tính quy luật, không thể trì hoãn. Đó là quá trình chuyển đổi phương thức thực thi quyền lực 

nhà nước từ tập trung quan liêu sang dân chủ; chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn từ chính quyền 

trung ương cho chính quyền địa phương các cấp nhằm mục tiêu hiệu lực, hiệu quả. Phân cấp, 

phân quyền không có nghĩa là làm giảm vai trò của Trung ương mà là để Trung ương làm đúng 

việc phải làm: xây dựng chính sách, pháp luật và giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, đồng 
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thời thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện 

của chính quyền địa phương các cấp(14). 

Thực hiện phân cấp, phân quyền, tự quản địa phương phải bảo đảm: 1) Thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng dân cử; 2) Trách nhiệm giải trình; 3) Sự tuân thủ các quy định của pháp 

luật; 4) Công khai, minh bạch, sự giám sát của người dân; 5) Trình độ, năng lực thực thi công 

vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; 6) Cơ chế tài phán của Tòa án(15). 

 (1) VCCI: “Hội nhập nhanh, cải cách chậm”, http://www.vccith.com.vn 

(2) Tổ chức Minh bạch Quốc tế: Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2014, công bố ngày 3-12-2014. 

(3) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, 

tr.217. 

(4) Nguyễn Thị Kim Ngân: “Bài phát biểu tại Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, trước 

đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước”, http://baophutho.vn 

(5), (11) Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiến pháp năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội 

khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.92, 92. 

(6) Đinh Xuân Thảo: “Tăng cường thực hành dân chủ trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 167, 3-2010. 

(7) Lê Mai Linh: “Tăng cường vai trò của Nghị viện trong tiến trình cải cách bộ máy nhà nước”, Tạp chí 

khoa học, Đại học Thái Nguyên, số 11-2015, tr.11. 

(8), (9) Ủy ban thường vụ Quốc hội: “Phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến 

về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, Chủ tịch nước thể hiện được vai trò 

nguyên thủ quốc gia”, http://vov.vn. 

(10) Đỗ Minh Khôi: “Vai trò hiến định của Nguyên thủ quốc gia”,Đặc san Khoa học pháp lý(Về quyền con 

người, về sửa đổi Hiến pháp 1992), Số 3-2013, tr.23. 

(12) Nguyễn Xuân Phúc: “Phát biểu của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ, ngày 4-

5-2016”, http://vneconomy.vn. 

(13) Nguyễn Thế Anh: “Vai trò bảo vệ công lý của Tòa án trong Hiến pháp 2013”, http://tcnn.vn. 

(14) Nguyễn Minh Phương: “Thực trạng phân cấp, phân quyền và vấn đề tự quản địa phương tại Việt 

Nam”, Văn phòng Quốc hội, Oxfam, Unicef, Hội thảo Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn, Ninh Thuận, ngày 6-4-2013, tr.23. 

(15) Bộ Nội vụ: Đề án phân cấp quản lý nhà nước trung ương - địa phương, Hà Nội, 8-2013, tr.11. 

TS. Trần Văn Duy - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Nguồn: lyluanchinhtri.vn 
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ĐỂ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG ĐẶC KHU KINH TẾ 

 

Đặc khu kinh tế Việt Nam, một từ vừa quen thuộc trong 20 năm qua nhưng cũng vừa rất xa 

lạ vì lúc xuất hiện từ này rộ lên một thời gian rồi lại âm thầm biến mất… Gần đây “đặc khu 

kinh tế” dường như lại xuất hiện trở lại với ba địa danh kèm theo là Văn Đồn (Quảng Ninh). 

Bắc Văn Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang). Thế nhưng giải thích lý do tại sao ba 

địa phương trên được chọn làm đặc khu kinh tế Việt Nam, thì quả thật lại càng xa lạ hơn! 

Đất nước trong suốt 30 năm đổi mới, chúng ta thường nghe nói đến khu chế xuất, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư mới, khu đô thị mới, khu kinh tế biển, khu kinh tế tự do 

và gần đây là đặc khu kinh tế v.v… Có khu tên gọi gắn với công năng cụ thể như khu chế xuất, 

khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu dân cư mới, khu đô thị mới. 

Nhưng cũng có những tên gọi nhưng chưa thấy được hình hài, nên cũng không biết nó sẽ là gì. 

Tuy nhiên, tất cả tên gọi đó cũng nhằm chỉ một “công cụ” mà qua công năng của “công cụ” 

này sẽ đưa đến mục tiêu của người tạo ra nó đồng thời đem lại lợi ích cho người tham gia vào 

sân chơi do nó tạo ra. Nói cho dễ hiểu, sự tồn tại của các khu này dựa trên hai yếu tố: đạt mục 

tiêu của chủ thể sinh ra nó và khách thể tham dự vào. Công cụ này trong từ ngữ học thuật kinh 

tế được gọi là “Định chế”. 

Trên cơ sở nhận thức như vậy thì tiền đề đặt ra là: Việt Nam cần gì ở đặc khu kinh tế và 

doanh nghiệp hưởng lợi gì khi tham dự vào đề án này ở các hình thức khác nhau. Và một điều 

tối quan trọng nữa cần đặt ra là nhân dân Việt Nam được lợi gì kể cả những người không có 

điều kiện trực tiếp tham dự vào công cuộc làm ăn ở đây và phải chấp nhận những thiệt thòi 

nhất thời hữu hình hay vô hình do “công cụ” đó gây ra. 

Điều này giống như trong một bộ lạc đang thiếu lương thực, Tù trưởng cần một số người đi 

săn, nên lương thực ưu tiên cho số người đi săn và phần ăn nhiều hơn. Còn người khác phải 

nhường bớt phần ăn của mình cho những người tạo ra cái ăn cho bộ lạc. Do đó thành quả của 

cuộc săn phải có phần của người ở nhà. Đây chính là mục tiêu vĩ mô của bài toán sử dụng công 

cụ mà ở đây được hiểu là đặc khu kinh tế. 

Để tạo ra những chính sách đặc thù cho mỗi “công cụ” chúng ta phải dựa vào bốn yếu tố cơ 

bản, mỗi “công cụ” đều có mục tiêu rất rõ ràng (khu chế xuất khác với khu công nghiệp, và 

cũng khác khu kỹ thuật cao, càng khác khu kinh tế tự do v.v…). Từ đó thấy được rõ hơn đối 

tượng thu hút đầu tư của mỗi “công cụ”. Tiếp theo đó, với mục tiêu cụ thể và nhóm đối tượng 

thu hút đầu tư cụ thể, chúng ta có thể chọn ra vị trí (địa phương) nào có ưu thế nhất; vị trí có 

xác suất thành công cao nhất cho từng bài toán, cho từng công cụ. Đây chính là cách làm khoa 

học nhất, hợp lý nhất để tránh thất bại do thiếu hiểu biết đối với việc xây dựng một “công cụ” 

kinh tế nào đó. Cuối cùng sự thành bại còn tùy thuộc vào con người thực hiện nhưng điều này 

ai cũng biết nên không phải luận bàn thêm. 
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Các yếu tố nói trên, là không thể thiếu nhưng khi vận hành thì thứ tự cũng như tính trọng yếu 

của các yếu tố đều phải linh hoạt theo tình thế và theo từng giai đoạn mục tiêu cụ thể. Điều này 

trả lời câu hỏi tại sao có những “công cụ” đạt được thành quả to lớn hoặc khiêm tốn, thậm chí có 

công cụ phải sớm “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” (vì không còn phát triển nữa hoặc lỗi thời). 

Nhìn lại quá khứ, chúng ta cũng đã tạo ra được nhiều “công cụ” như khu chế xuất, khu 

công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu đô thị mới v.v… trong số này có nhiều 

khu đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. 

Nổi bật nhất là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, các tỉnh Bình 

Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Vĩnh Phú v.v… với những mô hình thành công nhờ thỏa mãn các 

yếu tố nêu trên ở một mức độ nhất định. 

Còn những “công cụ” với tên gọi là khu kinh tế biển, cảng trung chuyển quốc tế hay đặc khu 

kinh tế v.v… hình như chúng ta chỉ mới quan tâm nhiều về vị trí (địa phương) như là một yếu tố 

tiên quyết mà chưa đề ra mục tiêu quan trọng nhất cho chiến lược quốc gia cụ thể như thế nào. 

Chúng ta cũng chưa tính toán cái giá phải trả để xây dựng ra “công cụ” vừa nêu là bao nhiêu, ai 

phải trả. Ngay cả đối tượng khách hàng tham gia là ai, lợi ích của họ là gì chúng ta cũng chưa xác 

định được. Phải chăng chúng ta cho rằng, cứ nhiều ưu đãi, nhiều đặc quyền thì sẽ tạo ra đặc lợi, thế 

là họ sẽ “sắp hàng” chờ đợi tham gia! Nếu các ưu đãi và đặc quyền trên sẽ tạo thành công của một 

đặc khu kinh tế thì thành công đó cũng không có mục tiêu định lượng cụ thể. 

Chúng ta nên nhận dạng ra mục tiêu của đặc khu kinh tế luôn rộng hơn và sâu hơn mọi 

“công cụ” mà chúng ta đã hình thành trước đây như khu chế xuất, khu công nghiệp hay khu kỹ 

thuật cao. Nhưng suy cho cùng bài toán đặc khu kinh tế khó hơn rất nhiều và giá trị hơn rất 

nhiều. Nếu so sánh với các “công cụ” trên thì “đặc khu kinh tế Việt Nam” như là một máy 

“nông cơ liên hợp nông nghiệp” so với các loại máy phát cỏ, máy cấy, máy gặt v.v… là những 

đầu công cụ mà chúng ta có được trước đây. Đặc khu kinh tế cần một “động cơ” rất mạnh làm 

động lực và có nhiều đầu công cụ đa dạng với nhiều công năng khác nhau. 

Tùy theo yêu cầu mà các đầu công cụ đó hoạt động phối hợp hay hoạt động riêng lẻ để có 

thể cùng lúc giải quyết mọi yêu cầu của ngành nông nghiệp (được hiểu như yêu cầu của nền 

kinh tế) với hiệu suất cao nhất. Thậm chí còn giải quyết cả sau thu hoạch như sấy khô, phân 

loại, đóng gói v.v… Do đó nếu chỉ dựa vào chính sách ưu đãi hay những đặc quyền là không 

thể hình thành được đặc khu kinh tế đúng yêu cầu. Và việc hình thành đặc khu kinh tế càng 

không thể bắt đầu từ một địa phương được chọn bằng cảm tính. Kinh nghiệm thành công các 

đặc khu kinh tế ở Trung Quốc vẫn rất đáng cho chúng ta nghiên cứu. Phải có một “động cơ” đủ 

mạnh sẵn có (như trường hợp khu kinh tế tự do Phố Đông của Thượng Hải) hay mượn một 

động lực nào đó bên cạnh (như trường hợp Thâm Quyến bên cạnh Hongkong) làm nền tảng. Từ 

đó mới có thể tính toán tất cả những yếu tố còn lại như đã nêu trên. 

Nền kinh tế nước ta hiện nay, đã có một bước phát triển dài về mặt số lượng cũng như hội 

nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đây là một yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên trong hơn 30 năm mở 
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cửa thu hút đầu tư vừa qua, chúng ta vẫn chưa hình thành một ngành công nghiệp cơ bản đủ 

tầm đứng vững trên thị trường thế giới. Công nghiệp chúng ta mới chỉ ở giai đoạn gia công, 

chưa bước qua giai đoạn “bắt chước” (mua pa-tăng để tự chủ sản xuất), càng chưa đến giai 

đoạn có thể tự sáng tạo ra sản phẩm mới vượt trội. Đó là nhược điểm lớn nhất, thiếu sót lớn 

nhất của giai đoạn đổi mới vừa qua. 

Do đó, nếu xây dựng “đặc khu kinh tế Việt Nam” với mục tiêu chiến lược vĩ mô thì trước 

hết phải vừa khắc phục các nhược điểm hiện nay trong nền sản xuất và vừa nắm bắt thời cơ của 

thời thế mới. “Đặc khu kinh tế Việt Nam” sẽ mở màn cho cuộc đổi mới lần thứ hai. Biết đâu 

qua thành công của những đặc khu này, 30 năm sau chúng ta sẽ vươn lên thành một nước công 

nghiệp phát triển thật sự, sản xuất ra sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao, đủ sức cạnh tranh trên 

thị trường thế giới. Đó cũng là ước mơ của mọi người Việt Nam chúng ta. 

Nguồn: vietnamnet.vn 
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TINH GIẢN BIÊN CHẾ: 

ĐỪNG BỚT CHỖ NÀY, TĂNG CHỖ KIA 

 
Rà soát chức năng, nhiệm vụ hệ thống bộ máy chính trị để xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp, 

Nhà nước kiến tạo phát triển và Trung ương phải làm gương mẫu, quyết liệt để cấp dưới noi theo. 

Đó là ý kiến của nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh với phóng viên báo Kinh 

tế và Đô thị về những giải pháp thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy trong hệ thống 

chính trị sao cho hiệu quả. 

Ông đánh giá thế nào về vấn đề “nóng” đang được dư luận quan tâm khi tổ chức bộ 

máy đang ngày càng phình to, hiệu quả vẫn còn rất nhiều hạn chế? 

- Câu chuyện tinh giản biên chế không phải gần đây mới “nóng”, mới được đề cập đến, mà 

trước đây chúng ta cũng đã nhìn ra, ngay từ Đại hội VI (1986) đã thực hiện cuộc cải cách lớn 

về tổ chức bộ máy của các cơ quan Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, có chất lượng cao; Chính 

phủ đã có các Nghị quyết và các Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 

2010, rồi tiếp theo là giai đoạn 2011 - 2020. Kết quả là đã có những chuyển biến tích cực, 

không phải không có. Số bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 40 xuống còn 30, 

được sắp xếp hợp lý hơn.  

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra là chưa đạt, thậm chí còn nhiều hạn chế. Bộ máy tổ chức của 

hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo. Số bộ, ngành đã giảm, nhưng nội bộ thực tế lại 

tăng thêm các tổng cục, cục, rồi các vụ, viện. Bộ máy mới, đương nhiên đi kèm là chức năng, 

quyền hạn mới và các thủ tục hành chính. Thế là bớt chỗ này lại tăng chỗ kia, đâu lại vào đấy. 

Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực còn chồng chéo, dẫm chân lên nhau. Như lĩnh vực an toàn thực 

phẩm, 3 Bộ cùng quản là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Y 

tế; hay khoáng sản là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng; vấn đề đô thị của Bộ Xây 

dựng và Bộ Giao thông vận tải… Điều này dẫn đến bộ máy hành chính chưa được thống nhất, 

thông suốt, nhiều đơn vị cùng chịu trách nhiệm, nhưng cuối cùng chẳng có ai, hòa cả làng cả 

nên hiệu lực hiệu quả còn hạn chế. Đây là rào cản lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. 

Về tổng thể, chúng ta cần làm gì cho bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu quả? 
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- Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 vừa được Ban Chấp hành Trung ương ban hành đã thể hiện 

rất rõ các mục tiêu, giải pháp về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại các đơn vị sự 

nghiệp công lập. Theo tôi, 3 việc cần tập trung phải làm cho được là thực hiện rà soát tổng thể lại 

tất cả chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, 

Nhà nước pháp quyền để xây dựng Nhà nước theo đúng nghĩa kiến tạo, phát triển. 

Các cơ quan Trung ương không thực hiện các công việc mang tính chất “tác nghiệp” cụ thể 

nữa, mà cần tập trung xây dựng thể chế, chiến lược, hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện 

và kiểm tra giám sát. Vậy nên đầu tiên phải xem lại từng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

Nhà nước nói chung, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Từ đó mới “ra” được 

cơ cấu, tổ chức bộ máy và nhân sự hợp lý. Việc này nếu để các bộ, địa phương tự rà soát, tôi 

nghĩ sẽ khó hiệu quả, vì không ai dại gì tước đi quyền của mình cả, vì thế phải có sự rà soát 

tổng thể, thành khung chức năng nhiệm vụ chung của hệ thống các cấp. Phải rà soát xem bộ 

nào là cần thiết, có nên hình thành một bộ kinh tế tổng hợp hay không cho gọn đầu mối, bớt 

nhân lực và làm cơ sở để thực hiện ở các địa phương. 

Nhiều ý kiến đề xuất nên hợp nhất một số cơ quan có chức năng tương đồng, nhất thể 

hóa chức danh lãnh đạo Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã ở 

những nơi có điều kiện. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào? 

- Đây là chủ trương đúng, nhưng cần tính toán và thực hiện từng bước vững chắc cho phù 

hợp, hiệu quả. Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp huyện và 

cấp xã ở những nơi đồng thuận cao, cán bộ đáp ứng được về năng lực, phẩm chất sẽ rất tốt, 

nhưng ngược lại không cẩn thận dẫn đến hậu quả khó lường. Bởi ngay chỉ ở cấp thôn thôi đã có 

không ít trường hợp cán bộ tự tung tự tác, lạm quyền, làm bất ổn tình hình cơ sở. Vì vậy, để thực 

hiện được thì bên cạnh nhân sự, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ làm sao vừa phát huy được vai 

trò người đứng đầu, vừa kiểm soát được hoạt động, tránh những hệ lụy không đáng có. 

Trước đây, nhiều chương trình, kế hoạch được đề ra, nhưng chuyển biến vẫn không 

rõ nét. Vậy lần này, chúng ta phải làm thế nào để những nhiệm vụ này sẽ không còn 

“nguyên giá trị” đến nhiệm kỳ sau, thưa ông? 

- Tôi cho rằng phải dứt khoát từ trên xuống dưới đều phải thực hiện nghiêm. Có quá nhiều 

chủ trương, nghị quyết ban hành, nhưng kết quả chỉ ở mức độ nhất định, còn nhiều hạn chế. 

Nguyên nhân vì chúng ta thiếu quyết liệt, ngại va chạm, né tránh trách nhiệm. Rồi tình trạng 
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trên quyết tâm, nhưng dưới cứ đủng đỉnh. Thậm chí có việc ngay từ Trung ương cũng chưa 

thực hiện triệt để. Như vấn đề dư luận đặt câu hỏi, tại sao số thứ trưởng luôn vượt quá quy 

định, trong khi đó nhân sự này do Ban Bí thư quyết định, nếu không duyệt thì làm sao vượt 

được? Hay cơ quan đại diện phía Nam của các bộ, trước kia Bộ Nội vụ đã đề nghị bỏ nhưng có 

được đâu, thậm chí một số nơi còn nâng cấp thành cục, quyền hạn, vị thế to hơn trước. Đã quy 

định về cơ bản không có cấp phòng trong các vụ ở bộ, tổng cục, nhưng thực tế vẫn tồn tại ở hầu 

hết các bộ, ngành. Nói thế để thấy rằng, ngay từ các cơ quan T.Ư cũng phải gương mẫu hơn, 

quyết liệt làm thì bên dưới mới noi theo. 

Xin trân trọng cảm ơn ông! 

Nguồn: kinhtedothi.vn 

 

 

CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ: 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 

3 TRIỆU CON NGƯỜI THEO HƯỚNG NÀO? 

 

Bộ máy nhà nước và đội ngũ công chức đang trở thành vấn đề thời sự quan trọng, được 

nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm và mong đợi một cuộc cải cách thực sự, làm thay 

đổi cơ bản trạng thái cồng kềnh, kém hiệu năng của bộ máy, tình trạng vừa thừa công chức 

không đủ phẩm chất và năng lực, vừa thiếu người tài ở mọi cấp bậc trong bộ máy đó. Xin trân 

trọng gửi tới độc giả bài viết của GS.TSKH. Nguyễn Mại về vấn đề này. 

Cách đây 22 năm, năm 1995, nước ta đã tiến hành cuộc cải cách đồng bộ về “bộ máy và con 

người” theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Bộ máy Đảng đã giải thể một số ban như Ban Kinh tế, 

Ban Nội chính, Ban Dân vận. Bộ máy Chính phủ đã nhập một số bộ như Ủy ban Kế hoạch nhà 

nước với Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư thành Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thương mại 

với Bộ Công nghiệp thành Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp và Bộ Thủy sản 

thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giải thể Ủy ban Vật giá, chuyển thành Cục Vật 

giá trực thuộc Bộ Tài chính... 
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Quy định số đơn vị hành chính của từng cơ quan, mỗi bộ không quá 4 thứ trưởng, mỗi vụ, 

cục chỉ có 2-3 cấp phó; UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 phó 

chủ tịch, các tỉnh không quá 3 phó chủ tịch. 

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nên chỉ trong vòng 6 tháng đã hoàn thành việc sắp xếp bộ 

máy nhà nước, đồng thời ban hành các quy định về thủ tục hành chính theo hướng giảm thiểu 

cơ chế “xin cho”, giảm phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Những thành tựu đáng 

khích lệ trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 1991- 2000 không thể tách 

rời việc cải cách bộ máy nhà nước trong thời kỳ đó. 

Song từ đầu thiên niên kỷ mới đến nay, bộ máy hành chính lại phình ra, nhưng kém hiệu 

năng; đội ngũ công chức thì tăng nhanh, nhưng số đông không bảo đảm tiêu chuẩn. Chi thường 

xuyên trong ngân sách nhà nước để trả lương và duy trì hoạt động của tất cả các bộ máy đó gia 

tăng nhanh đến mức chiếm phần lớn chi ngân sách, nên tỷ lệ đầu tư công giảm dần, không đáp 

ứng được đòi hỏi của mục tiêu phát triển bền vững. 

Theo số liệu thống kê, hiện nay nước ta có khoảng 270.000 công chức, viên chức trong cơ 

quan nhà nước từ Trung ương đến huyện, 234.000 cán bộ cấp xã, phường (chưa kể khoảng 1 

triệu người bán chuyên trách); 2,5 triệu biên chế cơ quan sự nghiệp công. Số sĩ quan quân đội 

và công an cũng rất đông. 

Người đông, thu nhập hàng tháng của công chức, viên chức nếu chỉ dựa vào tiền lương thì 

không đủ chi tiêu của gia đình để bảo đảm mức sống tối thiểu và nuôi con. 

Bộ máy cồng kềnh, công chức quá đông, tiền lương quá thấp là vòng luẩn quẩn diễn ra hàng chục 

năm qua, mặc dù không ít lần đã được Đảng và Nhà nước coi là vấn đề cấp bách cần giải quyết. 

Tại diễn đàn Quốc hội, có đại biểu đã kiến nghị nhập một số tỉnh và huyện nhỏ, đến bớt 10 

đơn vị cấp tỉnh và hàng trăm đơn vị cấp huyện, nhập một số bộ, giảm bớt tổng cục, cục, vụ, sở, 

không hình thành thêm cơ quan mới, giảm biên chế 10%... Đó là cách tiếp cận theo hướng cắt 

giảm từng bộ phận trong bộ máy nhà nước gắn với giảm một phần biên chế để giải quyết một 

phần thực trạng. 

Có lẽ, để giải quyết một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, nhưng lại khá phức tạp như bộ 

máy và công chức, đụng chạm đến quyền và lợi ích của 3 triệu con người thì cần tiếp cận theo 

quan điểm hệ thống, xuất phát từ chức năng của Nhà nước trong kinh tế thị trường và hội nhập 

quốc tế trong điều kiện nước ta đã gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình (thấp), đang 
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vươn tới những mục tiêu cao hơn, hội nhập sâu rộng với khu vực và với thế giới để xác định 

vai trò, chức năng của Nhà nước. Từ đó, thiết kế bộ máy tương ứng và tuyển chọn công chức, 

viên chức có đủ phẩm chất và năng lực đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy đó, với chế độ 

tiền lương và phụ cấp vừa tạo ra thu nhập để bảo đảm đời sống của công chức, viên chức, vừa 

có tác động khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong quản lý nhà nước. 

Thị trường và Nhà nước có quan hệ hữu cơ, tác động qua lại với nhau và chế ước lẫn nhau. 

Thị trường với cơ chế tự điều chỉnh thông qua biến động cung - cầu và giá cả hàng hóa, 

dịch vụ, cơ chế cạnh tranh để phân bố có hiệu quả nguồn lực xã hội. Thị trường luôn không 

hoàn hảo, phát sinh nhiều vấn đề kinh tế - xã hội như cạnh tranh không lành mạnh, đầu cơ nâng 

giá để có lợi nhuận cao hơn, bất bình đẳng xã hội về thu nhập và trình độ phát triển. 

Nhà nước với cơ chế điều chỉnh thông qua thể chế, chính sách, cơ chế vận hành và bộ máy 

công chức để khắc phục khiếm khuyết của thị trường, vừa khuyến khích tự do cạnh tranh, vừa 

bảo đảm không tạo ra cách biệt quá lớn về thu nhập và trình độ phát triển; xử lý hoạt động phi 

pháp như đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế... 

Nhà nước trong điều kiện hội nhập quốc tế cũng cần thay đổi để phù hợp với các cam kết 

trong khung khổ hợp tác khu vực như hình thành Cộng đồng ASEAN, tham gia các định chế 

toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Một số chức năng vốn có của 

Nhà nước dân tộc bị chi phối bởi các cam kết quốc tế. Việc thành lập Cộng đồng ASEAN với 

các thể chế khu vực như tự do chu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư và lao động có kỹ 

năng; việc tham gia các FTA thế hệ mới với các quy định cao hơn về sở hữu trí tuệ, mua sắm 

của Chính phủ, lao động, thành lập công đoàn đòi hỏi thể chế, chính sách và bộ máy nhà nước 

dân tộc phải điều chỉnh để đáp ứng các đòi hỏi mới. 

Nhà nước phải thường xuyên hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế vận hành, bộ máy và 

con người để thích ứng với trình độ phát triển ngày càng cao của thị trường và hội nhập ngày 

càng sâu rộng với khu vực và thế giới. 

Thiết kế bộ máy nhà nước và tuyển chọn công chức, viên chức cần phải căn cứ trên cơ sở 

đó mới có được một phương án khả thi. Việc xử lý từng vấn đề của bộ máy và biên chế chỉ 

đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội khi đặt trong tổng thể thiết kế đó. 

Nguồn: baodautu.vn 
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ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC THEO QUY ĐỊNH MỚI 

 

Ngày 09/11/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký Xác thực văn bản hợp nhất số 

02/VBHN-BNV về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo đó, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số 56/2015/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/8/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (Nghị định số 

88/2017/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017. 

Như vậy, việc thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm nay sẽ áp 

dụng theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2015) và Nghị định 

88/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/9/2017). Trong đó, có những điểm mới đáng chú ý sau: 

1. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 

hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh 

vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân 

loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định. 

2. Thay đổi về việc đánh giá, phân loại cấp phó, cụ thể như sau: 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; 

Trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình. 

3. Thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức, cụ thể khi đánh giá viên chức ở mức hoàn 

thành hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ đã bỏ tiêu chí: “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề 

tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên 

môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”. 
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4. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 

xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải 

tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối 

lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức; đồng thời, khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định của Nghị định này.  

Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 
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NHÂN SỰ MỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

Bô ̣Khoa học và Công nghệ:  

Ông Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được điều động đến nhận công tác tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin Khoa 

học và Công nghệ quốc gia. 

Ông Phạm Trần Lê, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tia sáng được điều động đến nhận công tác 

tại Báo Khoa học và Phát triển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập, giao phụ trách Báo 

Khoa học và Phát triển.  

Lâm Đồng:  

Ông Phạm Sơn Dũng, Trưởng phòng Văn nghệ - Giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Lâm Đồng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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