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Cụ thể, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5,91% trong giai đoạn 

2011–15. Cuối năm 2015, GDP của Việt Nam là 193,4 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 

đạt 2.109 USD. Lạm phát, giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn 0,6% năm 2015; Một chính 

sách tiền tệ khá hiệu quả cũng giúp ổn định điều kiện vĩ mô và kích thích tăng trưởng. Lãi suất 

dần được cắt giảm khiến tín dụng tăng trở lại và dễ tiếp cận hơn đối với doanh nghiệp.[1] Đáng 

chú ý nhất là thương mại nước ngoài đã tăng đáng kể khi kim ngạch xuất khẩu tăng 18,5% một 

năm, đạt 162 tỷ USD năm 2015.[2] 

Trong khi đó, hệ thống ngân hàng của Việt Nam còn mong manh; các doanh nghiệp nhà nước 

vẫn thiếu hiệu quả và xảy ra tham nhũng; trong khi thâm hụt ngân sách và nợ công phình to. 

Nếu những vấn đề này được giải quyết thành công sẽ mang lại tín nhiệm cho Chính phủ mới 

và mang lại cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một nhiệm kỳ điều hành xuất sắc. Do 

đó, tiến hành cải cách để giải quyết những vấn đề này đã trở thành một trong những ưu tiên hàng 

đầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ của ông. 

Cải cách hệ thống ngân hàng 

Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có nhiều bước đi táo bạo. Cụ thể, NHNN đã 

giám sát 5 cuộc sáp nhập được nhà nước bảo trợ giữa các ngân hàng trong nước, giảm số ngân 

hàng thương mại của Việt Nam từ 42 xuống còn 34.[3] Ba ngân hàng khác đã phá sản về mặt kỹ 

thuật cũng được quốc hữu hóa.[4] Nợ xấu giảm trong toàn hệ thống, được công bố ở mức 3,15% 

trong tháng 5/2015, chủ yếu bằng cách chuyển các khoản nợ xấu từ các ngân hàng thương mại 

sang cho Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam (VAMC) thuộc sở hữu nhà nước. 

Dưới nhiệm kỳ của Thống đốc mới Lê Minh Hưng, NHNN có kế hoạch tiếp tục sáp nhập các 

ngân hàng trong nước để đưa số lượng xuống còn khoảng 15–17 ngân hàng vào năm 2020. Tuy 

nhiên, cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch sáp nhập mới nào được phê duyệt, và NHNN vẫn chưa 

công bố các kế hoạch sáp nhập trong tương lai. 

Quá trình này cần có thời gian, và có thể NHNN đã thận trọng nhằm đảm bảo hệ thống ngân 

hàng trở nên mạnh hơn chứ không phải yếu đi trong quá trình này. 

Trong khi một số chuyên gia kêu gọi Chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước để giải cứu một 

số ngân hàng gặp khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có một tuyên bố táo bạo là 

Chính phủ sẽ xem xét “đóng cửa” một số ngân hàng yếu kém. 

Thủ tướng hồi tháng 12/2016 cũng cho biết, Chính phủ đang làm việc với Ngân hàng Phát 

triển châu Á (ADB) cùng một đối tác tư nhân Việt Nam về kế hoạch bán những ngân hàng đã bị 

quốc hữu hóa cho các nhà đầu tư.[5] Nếu được thực hiện, các biện pháp như vậy sẽ phản ánh một 

sự thay đổi cơ bản trong tư duy và khuôn khổ pháp lý của Chính phủ đối với ngành ngân hàng. 

Cải cách các doanh nghiệp nhà nƣớc 
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Thực tế cải cách khu vực nhà nước thiếu hiệu quả và tham nhũng tràn lan cũng là một thách 

thức đối với Chính phủ mới. Một trong những yêu cầu quan trọng phải làm rốt ráo là đốc thúc cổ 

phần hóa các DNNN không thiết yếu và thoái vốn khỏi các DNNN đã cổ phần hóa. 

 

Nhiều biện pháp giải quyết các nút thắt và cải thiện môi trường kinh doanh 

đã mang lại những thay đổi tích cực 

10 tháng đầu năm 2016, chỉ có 51 DNNN được phê duyệt cổ phần hóa. Tốc độ cải cách do 

đó đã không đạt được kỳ vọng của Chính phủ.  

Tháng 6/2016, Thủ tướng đã thúc giục hoàn thành chương trình cải cách DNNN giai đoạn 2011–

2015 và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn 2016–2020. Ngoài việc tìm cách đẩy nhanh quá trình cổ 

phần hóa, ông cũng nhấn mạnh về nhu cầu thoái vốn khỏi các doanh nghiệp không thiết yếu. 

Ví dụ, Chính phủ đã quyết định bán toàn bộ cổ phần của mình tại Habeco và Sabeco, hai 

công ty bia lớn chiếm hơn 60% thị trường bia Việt Nam. Hai công ty này được cổ phần hóa vào 

năm 2008 nhưng việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đã bị trì hoãn và Chính phủ vẫn 

nắm cổ phần chi phối. Để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương 

đưa Habeco và Sabeco lên niêm yết trên sàn chứng khoán càng sớm càng tốt và tiến hành thoái 

vốn thông qua đấu giá công khai một cách minh bạch. Đến tháng 12/2016, quá trình niêm yết của 

hai công ty này hoàn thành, và việc thoái vốn dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2017. 

Nhờ những nỗ lực đó, cải cách DNNN của Việt Nam có khả năng sẽ tăng tốc. Bên cạnh đó, 

Chính phủ cũng đang tiến hành làm sạch bộ máy, nhằm vào các “nhóm lợi ích”. Chiến dịch này 

được kỳ vọng sẽ góp phần giảm sức ì chống lại các cải cách DNNN và khiến khu vực này trở 

nên minh bạch và hiệu quả hơn, đáp ứng mục tiêu kiến tạo, hành động như Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã cam kết. 

Đối phó với tăng thâm hụt ngân sách 

Trong thập niên qua, thâm hụt ngân sách danh nghĩa của Việt Nam tăng liên tục, đạt mức 256 

nghìn tỷ đồng (6,1% GDP) vào năm 2015.[6] Xem thâm hụt ngân sách là một nguy cơ lớn đối 
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với sự ổn định kinh tế dài hạn của đất nước, Chính phủ mới đã đưa ra một số cải cách nhằm giảm 

thiểu vấn đề. 

Chính phủ cũng quyết tâm thắt chặt chi tiêu công. Ví dụ như tổ chức hội nghị, cử cán bộ ra 

nước ngoài tham quan học tập, mua thiết bị văn phòng mới. Chính phủ cũng ban hành cơ chế cán 

bộ cấp bộ đi làm bằng taxi hoặc xe tư thay vì xe công. Quyết tâm “thắt lưng buộc bụng” của 

Chính phủ được triển khai quyết liệt bằng cách yêu cầu các bộ và chính quyền địa phương không 

được chi quá ngân sách được giao. Các dự án hạ tầng lớn và không khả thi về mặt kinh tế, như 

việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận cũng được hoãn lại. 

Ngoài ra còn có những nỗ lực nhằm cắt giảm bộ máy quan liêu, và qua đó cắt giảm bảng 

lương của Chính phủ. Ví dụ, tháng 11/2016, Bộ Công Thương tuyên bố sẽ thực hiện một chương 

trình cải cách lớn nhằm giảm 7 đơn vị cơ quan trực thuộc.[7] 

Chính phủ cũng cố gắng tối đa hóa thu ngân sách bằng cách ngăn chặn trốn thuế và các hành 

vi gian lận thuế. Chính phủ cũng cảnh báo không được đưa ra các chính sách có thể làm giảm thu 

ngân sách. 

Để đối phó với thâm hụt, Chính phủ huy động nhiều nguồn tài chính khác nhau, đặc biệt là từ 

các thể chế tài chính quốc tế và thị trường trái phiếu trong nước.[8] Đồng thời, như đã đề cập ở 

trên, Chính phủ cũng đã cố gắng bán cổ phần của mình trong các doanh nghiệp cổ phần hoá 

nhằm bù lại phần nào thâm hụt. 

Tuy nhiên, trong dài hạn, việc cải thiện môi trường kinh doanh và củng cố các doanh nghiệp 

Việt Nam nhằm duy trì một cơ sở thu thuế rộng và mạnh là tối quan trọng đối với những nỗ lực 

củng cố tài khóa của Việt Nam. Do vậy, tiến hành cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh 

cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ mới. 

Cải cách môi trƣờng kinh doanh 

Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện quyết tâm nỗ lực cải cách. 

Một trong những cuộc gặp gỡ công chúng đầu tiên của ông sau khi được bổ nhiệm là đối thoại 

với cộng đồng doanh nghiệp vào 29/4/2016. 

Trong cuộc đối thoại, ông đã lắng nghe những phản ánh cũng như đề xuất của các doanh 

nhân, và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn. 

Ông hứa sẽ duy trì các chính sách nhất quán và tạo ra một sân chơi bình đẳng và thuận lợi cho 

mọi doanh nghiệp.[9] Một ngày trước đó, Thủ tướng đã ký một nghị quyết về những nhiệm vụ 

và giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.[10] 

Hai tuần sau đó, ngày 16/5/2016, Chính phủ đã chỉ đạo bằng văn bản về kế hoạch phát triển 

doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.[11] Đặt mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020. 

Chỉ đạo này cũng nhắm tới mục tiêu tăng cường tỷ lệ của khu vực tư nhân trong GPD lên 48–

49%, và tỷ lệ đầu tư tư nhân trong tổng đầu tư xã hội lên 49%. Quan trọng hơn, nó đặt mục tiêu 

có 30–35% doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động sáng tạo hàng năm. 
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ đã xác định tiêu chí “Chính phủ 

kiến tạo” làm kim chỉ nam cho nghị trình cải cách. Khẩu hiệu này đã được biến thành một số 

hành động cụ thể nhất định. 

 

Một trong những cuộc gặp gỡ công chúng đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức là 

đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp vào 29/4/2016 

Ví dụ, các quy định về thuế và hải quan đã liên tục được điều chỉnh cho hợp lý. Tháng 11, 

Quốc hội thông qua một đạo luật giảm 41 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhiều luật và 

quy định hơn nữa sẽ được sửa đổi để cắt bỏ và tiếp tục giảm thiểu các rào cản đối với doanh 

nghiệp. Đặc biệt, Thủ tướng cũng hứa bãi bỏ đến 3.500 giấy phép kinh doanh.[12] 

Quyết tâm cải thiện các điều kiện kinh doanh cũng được phản ánh trong một tuyên bố của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: “Chúng ta quyết tâm không để xảy ra 

bất kỳ lỗ hổng nào trong hệ thống pháp luật, cắt giảm các điều kiện kinh doanh vô lý, tháo dỡ 

giấy phép kinh doanh, và đặt dấu chấm hết cho các nhóm lợi ích”.[13] 

Nhìn lại chặng đường vừa qua, không khó để thấy, kể từ khi được thành lập vào tháng 

4/2016, Chính phủ mới của Việt Nam đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông qua 

nhiều cải cách khác nhau nhằm tăng cường hoạt động kinh tế của đất nước. Những nỗ lực cải 

cách này đã được quốc tế công nhận và đem lại một số kết quả tích cực ban đầu. 

Ví dụ, Việt Nam đã tăng chín bậc trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2017 của Ngân 

hàng Thế giới, là báo cáo đo lường mức độ thuận lợi trong kinh doanh ở 190 quốc gia trên thế 

giới.[14] Đồng thời, những cải cách về hải quan và liên quan đến thương mại đã giúp Việt Nam 

leo 14 bậc trong Chỉ số Thúc đẩy Thương mại 2016 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.[15] Nếu 

được duy trì, những cải cách như vậy sẽ đóng góp đáng kể cho đà tăng trưởng trong tương lai. 

Do Chính phủ mới nhậm chức mới gần 9 tháng, chặng đường đạt tới tăng trưởng bền vững 

vẫn còn rất nhiều vấn đề ngổn ngang. Cách Chính phủ theo đuổi nghị trình cải cách và đưa đất 

nước vượt qua năm 2017 được dự đoán có thể nhiều sóng gió sẽ mang lại nhiều manh mối về 

thành tích tương lai của kinh tế Việt Nam, cũng như hiệu quả của những quyết tâm cải cách mà 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ của ông đã cam kết. 

4



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Lê Hồng Hiệp 

Lê Hồng Hiệp là nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute), 

Singapore và là giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

________________________________________ 
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“CHÍNH PHỦ ĐANG HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT” 

 

“Trong bối cảnh khó khăn mà Việt Nam đang phải đối mặt, những thông điệp mà Thủ 

tƣớng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết thể hiện sự dũng cảm, dám chấp nhận mang một sứ 

mạng nặng nề. Nó cũng thể hiện cam kết và trách nhiệm của ngƣời đứng đầu Chính phủ. 

Nếu làm đƣợc nhƣ vậy, chắc chắn sẽ đƣợc dân tin, dân ủng hộ.”- Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn. 

Trong cuộc trò chuyện này, Tuần Việt Nam cùng ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên trường 

Đại học Fulbright Việt Nam nhìn lại 9 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ mới. 

Chính phủ nói tiếng nói của ngƣời dân 

Thưa ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, là người luôn quan sát và theo dõi sát sao các chỉ đạo và 

điều hành của Chính phủ, ông suy nghĩ gì về các thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc và các thành viên Chính phủ đã và đang triển khai? 

Cá nhân tôi cũng như nhiều người dân khác rất ấn tượng với những phát ngôn của Thủ tướng 

và các thành viên Chính phủ. 

Tại sao? Vì những vấn đề đó luôn được người dân và dư luận nhắc đến rất nhiều. Đó là 

những vấn đề liên quan tới phương diện kinh tế, văn hóa và xã hội. Những vấn đề này tác động 

hàng ngày vào cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi người dân, lâu dần trở thành mong mỏi và khát 

khao của họ đối với các vấn đề thời cuộc của đất nước, của xã hội. 

Thủ tướng đã lên tiếng đúng lúc trước những vấn đề người dân bức xúc tích tụ lâu nay, 

nên khi ông cùng họ nói lên những điều ấy, người dân ủng hộ, đặt niềm tin và hy vọng vào 

những cải cách sắp tới. 

Ông có thể “giải mã” như thế nào khi ngay khi vừa nhậm chức, Thủ tướng đã cam kết 

xây dựng một Chính phủ “liêm chính, kiến tạo và hành động”? 

Ngay từ đầu tôi cũng như nhiều người dân khác vô cùng ấn tượng với thông điệp: “Chính 

phủ liêm chính, kiến tạo và hành động”.  Đây là câu nói vượt ra ngoài khẩu hiệu mà một Chính 

phủ nào đó thường lựa chọn. 
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Khi tôi nói Chính phủ liêm chính là tôi đã xác định một sứ mệnh phải thực hiện. Đằng sau 

khẩu hiệu đó phản ánh rằng nếu như chúng ta đã có Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo, 

Chính phủ hành động  rồi thì cần gì phải đặt ra nữa. 

 

Thủ tướng thăm một gia đình trong Khu đô thị nhà ở xã hội Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Trong bối cảnh những khó khăn mà Việt Nam đang phải đối mặt, những thông điệp mà Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết thể hiện sự dũng cảm, dám chấp nhận mang một sứ mạng 

nặng nề; Nó cũng thể hiện cam kết và trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ trong nhiệm 

kỳ này. Nếu làm được như vậy, chắc chắn sẽ được dân tin, dân ủng hộ. 

Thông thường lời nói phải đi kèm hành động thì mới có được niềm tin của người dân. 

Nhìn lại 9 tháng qua, ông có bình luận gì về những nỗ lực mà Chính phủ mới đang triển khai 

cho mục tiêu “Liêm chính – Kiến tạo và Hành động”? 

Mặc dù chỉ mới hơn nửa năm nhưng Chính phủ đã thể hiện và khẳng định rất rõ quyết tâm 

chuyển từ một nhà nước quản lý sang nhà nước kiến tạo và phục vụ, chuyển từ nói chưa đi đôi 

với làm, nói không tương thích với làm sang một Chính phủ hành động, cam kết hành động dựa 

trên lời nói. 

Năm 2016 là năm Chính phủ đưa ra thông điệp, sứ mạng và cam kết, bước tiếp theo là bắt tay 

thực hiện. Thông thường là vậy, nhưng mới hơn nửa năm nhận nhiệm vụ, Chính phủ của Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có rất nhiều hành động quyết liệt, thực tế chứ không phải chỉ nói. 

Tôi xin đơn cử một vài ví dụ cụ thể: Ngoài những chỉ đạo liên quan tới việc đôn đốc chính 

quyền xử lý bức xúc mang tính thời sự như vụ quán cà phê Xin chào ở TP.HCM, Chính phủ mới 

cũng bằng hành động quyết liệt thực hiện đóng cửa rừng; hay ban hành Nghị quyết 35 về hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp, ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao 

năng lực cạnh tranh... Gần đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 100 về chương trình 

hành động của Chính phủ giai đoạn 2016 – 2021. 

Tất cả điều đó cho thấy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ mới đang rất nỗ lực 

biến các lời nói thành hành động cụ thể. 
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Sự kiên định của Chính phủ mới 

Chẳng có con đường cải cách nào bằng phẳng cả. Theo ông, những thách thức nào sẽ có 

thể cản trở quyết tâm đổi mới của Chính phủ nhiệm kỳ này? 

Chắc chắn cái lớn nhất Thủ tướng và Chính phủ gặp phải là sự va chạm. Bởi vì cải cách nào 

cũng có người được, kẻ mất. 

Điều đó đòi hỏi sự kiên định của Chính phủ mới trong nhiệm kỳ này. Có thể lợi ích của một 

cá nhân hay một nhóm nào đó bị thiệt đi, nhưng lợi ích tổng thể lại tăng lên thì phải quyết tâm 

làm cho bằng được. Chính phủ thấy được lợi ích tổng thể tăng lên cho quảng đại người dân thì 

Chính phủ nên làm và phải làm. 

Những hành động mà Chính phủ đã làm trong 9 tháng vừa qua đang được xử lý  theo triết lý 

đó. Tức là dựa trên lợi ích của tổng thể chứ không phải của một nhóm nhỏ nào cả. 

Thành công của công cuộc cải cách không chỉ có mục tiêu đúng đắn, hợp lòng dân mà 

còn ở nghệ thuật xử lý khôn ngoan, khéo léo, huy động được sức mạnh tổng thể của nhiều 

thành phần trong xã hội. Theo ông, đâu là sự khéo léo, khôn ngoan, nghệ thuật xử lý cần 

thiết nên áp dụng trong công cuộc cải cách này? 

Trong kinh tế có một khái niệm “cải thiện Pareto”, tên của một nhà kinh tế. Cải thiện Pareto 

tức là làm cho có người lợi hơn nhưng không làm cho ít nhất một người bị thiệt đi. 

Trong bối cảnh của Việt Nam chúng ta chưa đạt được hiệu quả Pareto, vì vậy tiềm năng để 

cải thiện Pareto còn rất lớn. Đó là một tiến trình làm cho có người được lợi hơn nhưng không 

làm cho ít nhất một người bị thiệt đi. Giống như một trò chơi win – win, tất cả đều thắng. Lợi ích 

tăng thêm sẽ được phân phối cho những người có đóng góp tương xứng vào những lợi ích tăng 

thêm đó. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Văn Đức tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

 Theo tôi, Chính phủ cần tiếp tục đưa ra một tín hiệu hay thông điệp cho thấy rằng, cải cách 

lần này không lấy đi lợi ích của bất kỳ một cá nhân hay một nhóm nào cả, trừ tham nhũng, tiêu 
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cực. Lợi ích tăng thêm phải được phân phối cho những người hay những nhóm có đóng góp cho 

lợi ích tăng thêm đó. Vì vậy, bất kỳ cá nhân hay nhóm nào cũng có cơ hội và được trao cơ hội 

đóng góp vào lợi ích tăng thêm đó. 

Nếu đưa ra thông điệp rõ ràng và mạch lạc như vậy, Chính phủ sẽ tạo ra sự ủng hộ của những 

người có lợi ích hiện tại và đương nhiên cả những người chưa có lợi ích hiện tại. Triết lý này gọi 

là tăng trưởng bao trùm (Inclusive growth). Có được điều này sẽ cải thiện Pareto rất lớn. 

Thách thức lớn nhất của Chính phủ hiện nay là phải làm được điều đó. Nó có ý nghĩa rất 

quan trọng. Bởi nếu như không đưa ra thông điệp rõ ràng như vậy, dễ khiến cho có nhóm chống 

đối vì họ e ngại lợi ích của họ sẽ bị mất đi, họ sẽ chống hoặc không ủng hộ. Mặt khác, sẽ rất cần 

thiết và khôn ngoan khi chúng ta huy động được toàn thể sức mạnh trong xã hội tham gia cải 

cách hơn là vô tình loại ra nguồn sức mạnh nào đó! 

Nguồn: vietnamnet.vn 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ: KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG 

“XIN – CHO” TRONG QUY HOẠCH 

 

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến việc xóa bỏ lợi 

ích nhóm, mạnh dạn loại bỏ các quy hoạch còn chồng chéo, không để xảy ra tình trạng “xin 

– cho” trong quy hoạch. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải là Bộ 

chi tiền mà là Bộ làm thể chế, chính sách, là kiến trúc sư quốc gia phục vụ cho sự phát triển. 

Thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục 

vụ người dân và doanh nghiệp, năm 2016, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ đẩy mạnh cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, như chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh 
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nghiệp nhỏ và vừa đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến; sửa đổi, 

bổ sung Luật Đầu tư về danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện; trình Chính phủ 

ban hành Nghị định 19, 35, 60.  

Tuy vậy, theo góc nhìn của ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung 

ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có sự thay đổi tư duy theo hướng phục vụ sự phát triển, quản 

lý Nhà nước đáp ứng được yêu cầu của phát triển thay vì năng lực của Nhà nước đến đâu quản lý 

đến đó. Và điểm then chốt là cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch với tư duy mới, 

loại bỏ tất cả các quy hoạch đang cản trở sự phát triển.     

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2016 khó khăn dồn dập, nhưng nhiều chỉ tiêu 

quan trọng của kinh tế- xã hội đã cơ bản đạt được, niềm tin thị trường đã được khơi dậy. Trong 

các kết quả đó có đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Bộ đã đóng vai trò tham mưu trưởng trong phát triển kinh tế-xã hội; tham mưu xây dựng các 

thể chế, chính sách, các chiến lược, quy hoạch. Trong đó có một số Luật, một số Nghị quyết, như 

Nghị quyết 19, 35, 60 của Chính phủ. Mới đây nhất Dự thảo Luật quy hoạch đã được trình 

Thường vụ Quốc hội, là một nỗ lực để khắc phục tình trạng cả nước đang có tới 20.000 quy 

hoạch. Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ bước đầu đã đề cập đổi mới mô hình tăng trưởng; tháo 

gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng như giải ngân, điều hành kinh tế-xã hội. 

Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu các tồn tại của Bộ là chiến lược phát triển có nhưng chưa rõ và 

chưa thực hiện được nhiều, trong đó có chương trình tái cơ cấu. Thủ tướng cho rằng cần có “đội 

đặc nhiệm” để tái cơ cấu với vai trò của Bộ trưởng các bộ, Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành, nếu 

không sẽ lâm vào tình trạng “bản cũ chép lại”. Khi đó, năng suất lao động và hiệu quả của nền 

kinh tế tiếp tục sụt giảm. 

Trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Bộ trong việc 

đẩy mạnh cổ phần hóa, khai thác nguồn lực phục vụ sự phát triển, nhất là khi lượng vốn cổ phần 

hóa mới chỉ đạt 8%, còn 92% lượng vốn chưa cổ phần hóa. Đó là nguồn lực lớn chưa phát huy 

tác dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.  

Nhắc lại 3 nút thắt của nền kinh tế là hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, Thủ tướng nhấn 

mạnh, tháo gỡ nút thắt thể chế là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian tới. 

“Thể chế Việt Nam còn rất nhiều ràng buộc mà các đồng chí phải nghĩ ra để tháo gỡ. Cho 

nên câu chuyện trọng tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là thể chế chính sách. Không phải là Bộ 

chi tiền mà là Bộ làm thể chế chính sách cho Chính phủ. Tiền nằm trong nhân dân, trong doanh 

nghiệp. Muốn tăng trưởng thì phải giải phóng nguồn lực” – Thủ tướng nhấn mạnh.     

Thủ tướng cũng cho rằng, với vai trò là cơ quan soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đi 

đầu trong thực hiện Nghị quyết 01/2017 của Chính phủ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, tập trung cho công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, công tác dự báo chính 

sách, nhưng phải theo một tư duy mới, cách làm mới. 

10



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Nhấn mạnh phải đổi mới cách làm, đổi mới tư duy, Thủ tướng nói: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

là kiến trúc sư trưởng của đất nước, nên phải thực sự đổi mới từ bộ này thì đất nước mới phát 

triển được. Các cục trưởng, vụ trưởng, các nhà nghiên cứu cần phải suy nghĩ điều này”. 

Với 31 vụ hiện nay, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát, tái cơ cấu để bộ 

máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn; phải có tư duy lập kế hoạch cho Nhà nước chứ không 

phải lập kế hoạch cho thị trường. Trong công tác quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc xóa 

bỏ lợi ích nhóm, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết; mạnh dạn loại bỏ các quy hoạch còn 

chồng chéo trong số 20.000 quy hoạch hiện nay, không để xảy ra tình trạng “xin – cho” trong 

quy hoạch. Và trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch có thể có sự va chạm, nên Bộ cần có 

dũng khí để thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu tự tin điều đó là đúng, vào sự liêm chính thì 

Bộ phải quyết tâm bảo vệ.  

Nêu một thực tế hiện vốn đầu tư Nhà nước chiếm hơn 37,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 

Thủ tướng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ cần một sự phân bổ sai sẽ gây lãng phí nguồn lực 

rất lớn, thậm chí là tai họa cho nền kinh tế. Chính vì vậy, với vai trò tham mưu, lập và phân bổ 

vốn đầu tư cho Chính phủ, Bộ phải ý thức được vinh dự và trách nhiệm này. 

Nguồn: vov.vn 

 

 

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƢỜNG 

 

Phó Thủ tƣớng Trịnh Đình Dũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu này khi phát biểu tại Hội 

nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành tài nguyên và môi 

trƣờng (TNMT). 

 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cần tổng điều tra, rà soát phân loại 

các nguồn gây ô nhiễm ra sông, biển, không khí tại các đơn vị lớn 
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Báo cáo tại hội nghị cũng như qua thảo luận của các đại biểu đều thống nhất nhận định trong 

bối cảnh khó khăn của năm 2016, đặc biệt việc các sự cố môi trường xảy ra hết sức phức tạp, gây 

ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của nhiều địa phương, ngành TNMT đã có rất nhiều nỗ lực, 

triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả 

rất quan trọng, trong đó có công tác cải cách hành chính. 

Công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật về TNMT đang có những chuyển hướng 

tích cực nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong năm 2016, đã hoàn thành xây dựng, 

trình Chính phủ dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ, trình Chính phủ 14 dự thảo nghị định, trong đó 

Chính phủ đã ban hành 06 nghị định; ban hành và phối hợp ban hành theo thẩm quyền 49 thông 

tư và thông tư liên tịch; phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư, 

kinh doanh nhằm loại bỏ rào cản cho thu hút đầu tư, kinh doanh; tiếp tục rà soát chính sách, pháp 

luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. 

Tình trạng nợ đọng văn bản đã từng bước được khắc phục; đã hoàn thành 100% số văn bản 

quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội giao. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra về TNMT được tăng cường, đổi 

mới. Đến nay, đã sửa đổi rút ngắn từ 2 - 20 ngày đối với các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai; liên thông thủ tục với cơ quan thuế. Hoàn thành xây 

dựng và đang triển khai thử nghiệm hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp 15 dịch vụ 

công trực tuyến tại Bộ TNMT. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 

tướng Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành TNMT đã đạt 

được trong năm qua. 

 

Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại mà ngành TNMT cần sớm khắc 

phục, trong đó có công tác cải cách hành chính. 

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, công tác xây dựng thể chế chính sách, pháp luật vẫn 

còn chậm, việc điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hoá chính sách còn chậm so với đòi hỏi của thực tiễn. 
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Công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh, song tình trạng nhũng nhiễu của một bộ 

phận cán bộ công chức đối với người dân, doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt trong 

quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các thủ tục đánh giá tác động môi trường; thủ 

tục bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Nói về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành TNMT trong thời gian tới, Phó Thủ tướng 

Trịnh Đình Dũng cho rằng trước hết vẫn là hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước về TNMT. 

“Phải tập trung hoàn thiện thể chế. Cần rà soát để điều chỉnh bổ sung kịp thời các luật, quy 

định của pháp luật trong lĩnh vực TNMT, nhằm đáp ứng với đòi hỏi của thực tiễn nhằm tăng 

cường kiểm soát của Nhà nước trên các lĩnh vực TNMT đồng thời tạo môi trường để huy động 

các nguồn lực cho đầu tư phát triển”, Phó Thủ tướng nói. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh “Muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, trước hết, phải 

nâng cao năng lực ngành TNMT, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại bộ máy, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, nâng 

cao trách nhiệm thực thi công vụ với tinh thần kiến tạo, quản lý và phục vụ thay vì chỉ quản lý 

hành chính”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trước khi kết thúc phát biểu. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

GIAO CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH 

KHOÁN KINH PHÍ XE CÔNG 

 

Việc khoán kinh phí xe công với xe ô tô của các đaị biểu Quốc hôị chuyên trách nên tập 

trung về một mối , không nên giao về cho Ủy ban Thƣờng vu ̣Quốc hôị mà nên giao cho 

Chính phủ để đảm bảo tính thống nhất. 

Trong phiên làm viêc̣ sáng 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tuc̣ cho ý kiến 

về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). 

Thảo luận về tên gọi của dự thảo luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị đổi 

thành Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi). Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, 

việc đổi tên Luật là phù hợp bởi khái niệm tài sản công đã được quy định trong Hiến pháp.  

Về ý kiến khác nhau giữa cơ quan soạn thảo và ủy ban thẩm tra luật xung quanh việc khoán 

kinh phí xe công với các đaị biểu Quốc hôị chuyên trách cũng đươc̣ các Ủy viên Thường vụ tâp̣ 

trung thảo luận. 

Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể ngay trong dự thảo luật cơ chế áp dụng khoán xe công, 

đối tượng áp dụng, cách tính mức khoán và thời điểm áp dụng. Một số ý kiến đề nghị thẩm 

13



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

quyền quy định mức khoán kinh phí không nên giao cho Bộ Tài chính quy định và bổ sung thẩm 

quyền quy định khoán kinh phí xe ô tô của UBTVQH đối với các đaị biểu Quốc hôị chuyên trách  

 

Việc khoán kinh phí sử dụng xe công mới được triển khai thực hiện ở một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hôị Nguyêñ Đức Hải cho biết , thực tế hiện 

nay, việc khoán kinh phí sử dụng xe công mới được triển khai thực hiện ở một số bộ, ngành, cơ 

quan Trung ương, cần có sự tổng kết, đánh giá thận trọng. Việc quy định cách tính mức khoán, các 

chức danh cụ thể... cần được quy định ở văn bản dưới luật để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với 

sự biến động của nền kinh tế và nhu cầu của công tác quản lý của Nhà nước trong từng thời kỳ. 

Riêng về thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí , tiếp thu ý kiến của đaị biểu Quốc hôị , 

Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách và Cơ quan soạn thảo xin bổ sung thẩm quyền của 

UBTVQH trong việc khoán kinh phí xe ô tô đối với các đaị biểu Quốc hôị chuyên trách và thay 

thẩm quyền của Bộ Tài chính bằng thẩm quyền của Chính phủ trong quy định việc xác định mức 

khoán kinh phí, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của các đối tượng khác. Nội 

dung này được thể hiện tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33 của Dự thảo luật.  

Tuy nhiên, quy định này không nhận được sự đồng tình của các thành viên UBTVQH . Phó 

Chủ tịch Quốc hôị Uông Chu Lưu cho rằng: “Chính phủ đã phụ trách việc mua sắm xe , không có 

lý gì mà việc khoán kinh phí xe ô tô lại giao về Thường vụ Quốc hôị” . 

Chủ tịch Quốc hôị Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh , việc khoán kinh phí xe công với xe ô 

tô của các đaị biểu Quốc hôị chuy ên trách nên tập trung về một mối , không nên giao về cho 

UBTVQH mà nên giao cho Chính phủ để đảm bảo tính thống nhất. 

Nguồn: baotintuc.vn 

 

 

 

 

14



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

SIẾT CHẶT HƠN VIỆC VAY VỐN 

CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, việc cho phép các đơn vị sự nghiệp công 

lập được huy động vốn là nhằm đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị 

sự nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu của 

người dân và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.  

 

Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

được phép huy động vốn, vì sẽ xảy ra trường hợp không đủ khả năng chi trả vốn vay, ảnh hưởng 

đến nhiệm vụ chính trị mà Nhà nước giao cho các các đơn vị sự nghiệp công lập và ảnh hưởng 

đến đời sống của người dân, Nhà nước có thể phải chi trả thay cho đơn vị, tạo gánh nặng cho 

ngân sách nhà nước. 

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho biết, để 

bảo đảm tránh tình trạng thất thoát tài sản nhà nước khi các đơn vị sự nghiệp hoạt động không có 

hiệu quả, không đảm bảo khả năng chi trả các khoản vốn vay, Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công vừa được Chính phủ báo cáo tại Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ 

sung quy định cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư 

được huy động vốn. Đồng thời, quy định rõ điều kiện được huy động vốn, nghĩa vụ trả nợ, trách 

nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và thẩm quyền phê duyệt phương án huy 

động vốn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh trước khi đơn vị sự 

nghiệp triển khai thực hiện huy động vốn. 

Nguồn: baodauthau.vn 
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NĂM 2017: HẢI QUAN CUNG CẤP 

100% DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

 

Đó là thông tin cho biết tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai 

nhiệm vụ năm 2017 với 35 điểm cầu tại Hải quan các địa phƣơng do Tổng cục Hải quan tổ 

chức sáng 10/1. 

 

Ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả kết nối 1 cửa Quốc gia với 10 Bộ 

và thực hiện được hải quan điện tử trên 148 thủ tục hành chính 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) đánh giá, 

ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết 19-2015/NQ-

CP, Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 36a/NQ-CP). Nhằm triển 

khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải 

quan, toàn Ngành đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Hải quan và đã đạt được 

nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả kết nối 1 cửa Quốc gia với 10 Bộ và thực hiện được 

hải quan điện tử trên 148 thủ tục hành chính với DN và người dân. Một cửa Quốc gia cùng với 

Một cửa ASEAN đã tạo nền tảng cho phát triển kinh tế đất nước. Thời gian thông quan hàng hóa 

đã giảm được đáng kể. 

Việc thực hiện cải cách thủ tục hải quan tiếp tục được đơn giản hóa qua việc triển khai giám 

sát theo quy định Điều 41 Luật Hải quan với 9 doanh nghiệp kinh doanh cảng, giúp giảm thời 

gian thông quan, tăng hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát, và ngăn chặn hiện tượng đưa hàng 

chưa được phép ra khỏi khu vực giám sát.  

TCHQ đang chủ trì cùng các bộ, ngành triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng hàng 

không quốc tế và dự kiến triển khai từ 1/3 tới.  
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Ngành Hải quan đã hướng dẫn và xử lý kịp thời các vướng mắc đối với phương thức quản lý 

hải quan đối với loại hình gia công, nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất... 

TCHQ đã triển khai 10 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cửa khẩu, xây dựng và 

thí điểm cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và Chi 

cục chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. 

Đến nay, TCHQ đã công nhận 700 doanh nghiệp là đại lý hải quan; công nhận chế độ ưu tiên 

đối với 57 doanh nghiệp, chiếm 25,7% kim ngạch xuất nhập khẩu... 

Định hướng ứng dụng CNTT trong thời gian tới, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình 

cho biết, mục tiêu phát triển hệ thống CNTT đến 2020 là hệ thống thông minh, xử lý tập trung 

trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các 

hệ thống thông tin của các bên liên quan; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hải quan theo chuẩn 

mực quốc tế “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”. 

Trong năm 2017, ứng dụng CNTT sẽ tập trung vào các nội dung: Triển khai toàn diện công 

tác ứng dụng CNTT góp phần nâng cao năng lực quản lý của cơ quan Hải quan; Cung cấp 100% 

dịch vụ công trực tuyến; Triển khai thành công Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 

ASEAN; Đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT ổn 

định, an ninh, an toàn; Tăng cường ứng dụng CNTT trong nội bộ ngành Hải quan. 

Nguồn: tapchitaichinh.vn 
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TIN ĐỊA PHƢƠNG 

 

HÀ NỘI LÀ ĐỊA PHƢƠNG CÓ NHIỀU MÔ HÌNH HAY 

VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Hà Nội là địa phƣơng đi đầu, có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác 

cải cách hành chính. 

 

Ảnh minh họa 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị 

trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức  ngày 9/1. 

Năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã rà soát, đơn giản hoá 91 thủ tục hành 

chính xuống còn 61 thủ tục, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30% đến 50%; tăng cường kỷ cương 

hành chính, nâng cao kiến thức, kỹ năng thái độ ứng xử của cán bộ, công chức. 

Ngành tài nguyên môi trường Thủ đô cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 

tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng, phấn đấu đến cuối năm 2017 cung cấp 40%-50% 

dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 tất cả các thủ tục hành chính. 

Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cắt 

giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 30 xuống 14 ngày. Hà Nội cũng thành lập Tổ 

công tác liên ngành để xử lý khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. 

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đã thu hút thành công các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu 

tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. UBND Thành phố đã cho phép Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiếp nhận Dự án quản lý chất lượng không khí do Chính phủ Pháp tài trợ; xây dựng xong 

Đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường, triển khai 10 trạm quan trắc không khí do Tập 

đoàn VinGroup tài trợ và đang tiến hành chạy thử 5 trạm quan trắc do Công ty CP Phú Điền tài 

trợ; chuẩn bị xây dựng Trung tâm điều hành, quản lý, xử lý dữ liệu quan trắc môi trường... 
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Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định, Hà Nội 

xác định công tác cải cách hành chính là rất quan trọng để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên 

cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá, Hà Nội là địa phương đi 

đầu, có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, mô 

hình thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư công tác bảo vệ môi trường của Hà Nội rất 

hiệu quả, Bộ sẽ nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới. 

Nguồn: thanglong.chinhphu.vn 

 

HÀ NỘI: QUYẾT TÂM TÂM TẠO ĐỘT PHÁ 

VỀ KỶ LUẬT, KỶ CƢƠNG 

 

Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ khi Thường trực Thành ủy 

Hà Nội quyết định lựa chọn chủ đề năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”. Các cấp ủy đảng 

đã và đang vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" để tạo 

động lực mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

 

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận Thanh Xuân 

Vào cuộc khẩn trƣơng 

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng, một trong những giải pháp đầu tiên thực 

hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” mà thành phố sẽ triển khai là kết hợp nhuần nhuyễn việc 

rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 

cấp huyện bảo đảm nguyên tắc: “Một đầu mối - một việc xuyên suốt”.  

Đồng thời, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy 

trình giải quyết công việc bảo đảm sự đồng bộ, thông suốt theo hướng 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, 

rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Từng bộ phận, từng phòng, ban, từng công chức, viên 

chức phải xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, công khai, chi tiết hóa quy trình giải quyết công 
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việc. Thành phố cũng sẽ tập trung khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách 

nhiệm trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp… 

Quận Ba Đình là đơn vị đầu tiên tổ chức hội nghị “Năm kỷ cương hành chính 2017” tới các 

phòng, ban chức năng và UBND các phường trên địa bàn. Với quyết tâm thực hiện tốt “Năm kỷ 

cương hành chính 2017” ngay từ ngày đầu, tháng đầu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND 

quận Ba Đình Đỗ Viết Bình đã yêu cầu các đơn vị từ quận đến cơ sở chấn chỉnh lề lối, tác phong 

làm việc, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. UBND quận sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra công 

vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.  

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn khẳng định sẽ tập 

trung thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” bằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức theo 4 nội dung đã được đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ trong Hội nghị 

lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đó là chấp hành nghiêm quy chế, quy định, quy 

trình pháp luật; ứng xử văn hóa; nêu cao vai trò gương mẫu, thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ 

của Bộ Chính trị; kỷ luật nghiêm minh đối với những vi phạm. 

Nhằm gắn việc siết chặt kỷ cương hành chính với nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu 

của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã lựa chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương 

hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới”. Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch 

UBND huyện Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, huyện sẽ tập trung chỉ đạo theo hướng đề cao trách 

nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn 

với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện đùn đẩy, né tránh 

hay lơ là trong thi hành nhiệm vụ. 

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đảng ủy Khối sẽ tập 

trung thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường cải cách hành chính nhằm mục tiêu để các 

tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối nâng cao quyết tâm chính trị trong giải quyết 

những việc khó, những vấn đề còn bức xúc trong dư luận cũng như sự mong mỏi của nhân dân. 

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là ý thức nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị.  

Tránh “bệnh” thành tích 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh, 

thành phố lựa chọn chủ đề "Năm kỷ cương hành chính 2017" nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương 

hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Đây là 

cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương 

trong xã hội. 
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Thành ủy Hà Nội đã chính thức đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 nội dung 

giám sát đối với các cấp ủy đảng về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Theo đó, trong 

quý III, Thành ủy sẽ giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành 

chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, nhất là việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017".  

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ “Năm kỷ cương hành chính 2017” trong cả hệ thống chính 

trị, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo trước tiên giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, kiên quyết 

xử lý và thay thế các cán bộ suy thoái; rà soát, sàng lọc ngay, đưa những người không đủ tư cách 

đảng viên ra khỏi Đảng; đề cao trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người 

đứng đầu trong thực thi công vụ; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, kiểm tra, kỷ 

luật Đảng. Đây cũng là một phần trong tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Để thực hiện thành công “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng 

Trung Hải đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành 

công; đồng thời lưu ý phải hết sức tránh bệnh thành tích, làm kiểu “đầu voi đuôi chuột”. 

Nguồn: hanoimoi.com.vn 

 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƢ 

TỈNH QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG: 

CHUYÊN NGHIỆP HÓA HÀNH CHÍNH 

 

Qua 2 ngày đầu tiên đi vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại 

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tƣ tỉnh (159B Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ), 

niềm tin của ngƣời dân, doanh nghiệp về một nền hành chính năng động, chuyên nghiệp 

dần đƣợc xác lập. 

Khởi đầu thuận lợi 

Ông Phan Tá Tây - Trưởng phòng Tiếp nhận và giải quyết TTHC Trung tâm Hành chính 

công và xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết, kết thúc ngày làm việc đầu tiên (9/1), Trung tâm đã giải 

quyết 127 lượt giao dịch TTHC tại quầy 10 đơn vị (trong tổng số 22 sở, ban ngành có TTHC giải 

quyết tại Trung tâm), trong đó có 6 TTHC được giải quyết trong ngày. Tần suất giao dịch nhiều 

nhất là Công an tỉnh với 37 lượt (riêng TTHC cấp hộ chiếu 23 lượt), kế đến là Sở Giao thông vận 

tải 31 lượt (trong đó TTHC cấp, đổi giấy phép lái xe 26 lượt), Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch - đầu 
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tư 22 lượt… Theo quan sát, đến sáng 10.1, lượng giao dịch tăng lên đáng kể khi đến gần cuối 

buổi làm việc vẫn có nhiều người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm giao dịch. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra 

quá trình vận hành Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh 

Sáng ngày 10/1, sau khi nhận phiếu đánh số thứ tự trên hệ thống máy cảm ứng ở tầng 1, ông 

Ngô Hải Vân (32 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) được chỉ dẫn lên tầng 3 giao dịch tại quầy Sở Y tế. 

Mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn, chuyên nghiệp khiến ông Hải vui vẻ ra về sau khi nhận giấy hẹn 

ngày đến lấy kết quả giải quyết. “Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được 

thời gian Trung tâm đi vào hoạt động để giải quyết TTHC cho người dân. Hôm nay, sau khi 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tôi đến làm thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh và được hẹn 

60 ngày sau đến nhận kết quả. Hồ sơ thủ tục được giải quyết nhanh chóng, chuyên nghiệp” - ông 

Vân nói. Để người dân thuận tiện khi đến làm việc, ở các tầng - nơi tập trung quầy làm việc của 

22 sở, ban ngành, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đều bố trí cán bộ, nhân 

viên trực để chỉ dẫn cho công dân. 

Đến giải quyết TTHC tại Trung tâm, người dân, doanh nghiệp nhận phiếu số thứ tự rồi tới 

khu vực quầy cần liên hệ. Phần mềm điện tử sẽ tự động báo mã số thứ tự để lần lượt người đến 

trực tiếp giao dịch với sở, ban ngành đó. Sau khi hoàn thành giao dịch, người dân, doanh nghiệp 

sẽ đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên máy đặt tại từng quầy làm 

việc. Giải quyết xong thủ tục đổi cấp phép lái xe tại quầy Sở Giao thông vận tải, ông Trương 

Quang Hà (trú phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) rất hài lòng với cung cách phục vụ của cán bộ 

sở này. “Thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh rất 

chuyên nghiệp, lệ phí đều rõ ràng, công khai minh bạch nên chúng tôi rất yên tâm” - ông Hà nói. 

Trong khi đó, ông Văn Bá Hạt - cán bộ tiếp nhận giải quyết TTHC của Sở Giao thông vận tải 

cho biết: “Hai ngày nay, đa số người dân đến liên hệ cấp, đổi giấy phép lái xe. Tiếp xúc với môi 

trường mới, nhiều người tỏ ra bỡ ngỡ, tuy nhiên được sự chỉ dẫn tận tình địa điểm, quy trình giải 

quyết hồ sơ thủ tục nên người dân nhanh chóng nắm bắt. Kết thúc giao dịch, nếu ai quên đánh 

giá thái độ phục vụ của chúng tôi cũng sẽ được hướng dẫn, để dần sẽ tạo thói quen. Kết quả đánh 

giá này sẽ tổng hợp tại phần mềm chung của Trung tâm” - ông Hạt nói. 
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Công dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh vào sáng 10/1/2017 

Quyết tâm chung 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng: Quyết định ở yếu tố con người 

“Quảng Nam đã đi học hỏi kinh nghiệm mô hình trung tâm hành chính công tại tỉnh Quảng 

Ninh. Tất nhiên trong quá trình vận hành, Trung tâm của tỉnh sẽ còn phải điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, ngoài đảm bảo 

cơ sở vật chất trang thiết bị, thì yếu tố con người mang tính chất quan trọng và quyết định. Cán bộ, 

công chức đưa đến Trung tâm làm việc đã được Ban Chỉ đạo cải cách hành chỉnh tỉnh họp bàn 

nhiều phiên để chọn những người có năng lực, trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc. 

Thường trực HĐND tỉnh cùng với Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thường xuyên giám sát quá 

trình chuẩn bị thành lập Trung tâm cho đến khi hoạt động. Từ đó tiếp tục đề nghị HĐND tỉnh có 

những quyết sách cũng như kiến nghị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chỉ đạo điều chỉnh 

những vấn đề chưa phù hợp. Dự kiến tại kỳ họp vào tháng 4.2017 sẽ trình HĐND tỉnh xem xét 

thông qua chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động về công tác 

tại Trung tâm, từ nguồn ngân sách địa phương. Vì cán bộ đến đây công tác phải chịu áp lực công 

việc rất lớn, cường độ làm việc cao, chịu sự giám sát từ nhiều phía. 

Những ngày đầu đi vào hoạt động không tránh khỏi những trục trặc hay lỗi về mạng, phần 

mềm. Tuy nhiên các sự cố này nhanh chóng được khắc phục để Trung tâm Hành chính công và 

xúc tiến đầu tư tỉnh có thể vận hành suôn sẻ. Ông Đinh Trường Giang - Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin và truyền thông (Sở Thông tin - truyền thông, đơn vị phụ trách phần mềm) 

cho biết, đơn vị bố trí nhiều kỹ sư, nhân viên thường xuyên túc trực tại Trung tâm nên nếu có sự 

cố xảy ra sẽ kịp thời khắc phục, không để việc giải quyết TTHC bị gián đoạn. Cùng với việc đảm 

bảo cơ sở trang thiết bị, việc giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm 

luôn được giám sát thông qua hệ thống camera. Qua đó nâng cao chất lượng thực thi công vụ, 

kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc. 

Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh cho biết, 

trung tâm vận hành bước đầu đã đảm bảo về cơ sở vật chất, đáp ứng được nhu cầu giao dịch của 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ngày 9/1 có một số trục trặc nhỏ nhưng đã kịp thời xử lý. 
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“Đối với đội ngũ cán bộ được biệt phái cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm, ai nấy 

đều phấn khởi khi Trung tâm hoạt động. Đồng thời thể hiện rõ sự quyết tâm, trên tinh thần chung 

của tỉnh là tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên 

nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân” - ông Hùng nói. 

Sáng ngày 10/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến kiểm tra quá trình hoạt động 

của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Sau đó có cuộc họp nhanh với lãnh đạo 

trung tâm cùng các đơn vị liên quan để nghe báo cáo, tìm hướng tháo gỡ một số tồn tại. Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá, đến giờ phút này cơ bản Trung tâm hoạt động tốt; điều 

kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bước đầu đảm bảo. Một số trục trặc trong vài tuần đầu sẽ được 

rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp, kể cả về phần mềm quản lý cũng như trang trí khu vực 

làm việc. Ngoài các khu vực trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân, các hạng mục 

khác vẫn đang tiếp tục được cải tạo để phục vụ hoạt động riêng của Trung tâm. “UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Trung tâm và các sở, ban ngành làm việc với đội ngũ cán bộ biệt phái là phải tập trung 

ngay, không vì mới đi vào hoạt động hay gần đến Tết Nguyên đán mà lơ là công việc. Trong quá 

trình vận hành, từng bộ phận phải kiểm tra phát hiện những bất cập để kịp thời xử lý. Nếu vượt 

thẩm quyền thì Trung tâm báo cáo UBND tỉnh giải quyết, đặc biệt là khoảng thời gian trước và 

sau tết để phục vụ hiệu quả nhất cho cá nhân, doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí 

Thanh nhấn mạnh. 

Nguồn: baoquangnam.vn 

 

TỈNH BÌNH THUẬN: ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

GẮN VỚI TĂNG CƢỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƢỜI ĐỨNG 

ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG 

 
Ngày 29/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND, 

theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCHC của đơn vị, địa phương.  

Hàng năm rà soát kết quả PAR Index để có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể nhằm 

khắc phục kịp thời và cải thiện những nội dung chưa đạt hoặc đạt thấp. 

Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản 

QPPL không còn phù hợp và kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện văn bản QPPL. 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC; cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, rút ngắn 

thời gian thực hiện TTHC… 
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Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương 

và của tỉnh, gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đề ra. 

Sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hộp thư điện tử 

công vụ, chữ kỹ số; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử 

cấp huyện; hàng năm rà soát bổ sung thêm số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; mở 

rộng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 

UBND cấp xã… 

Định kỳ thực hiện khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, lấy đó 

làm thước đo trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng chuyên mục “Hỏi- Đáp” trên Trang thông tin điện tử và ban hành quy chế thực hiện 

tiếp nhận, trả lời ý kiến của tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với việc rà soát xây dựng 

Quy chế, phân công rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện của từng cá nhân, bộ phận liên quan 

trong giải quyết hồ sơ hành chính. 

Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm khi xảy ra hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, thực 

hiện không đúng quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; thực hiện 

xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn theo đúng quy định. 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và chế độ thông tin báo cáo công tác CCHC; thực 

hiện trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan 

như Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Đài PTTH tỉnh, Báo Bình Thuận cùng 

phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh căn cứ 

chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính. 

Tô Ngọc Liên – Vụ CCHC (tổng hợp từ nguồn của UBND tỉnh Bình Thuận) 

 

KOM TUM KHAI TRƢƠNG 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

 

Ngày 10/1, tỉnh Kon Tum tổ chức lễ khai trƣơng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 của tỉnh sau thời gian rà soát quy trình, tham vấn cộng đồng, triển khai cài đặt và 

chạy thử nghiệm. 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có địa chỉ: http://dichvucong.kontum.gov.vn, bước 

đầu triển khai thí điểm cung cấp 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, gồm: Cấp, đổi giấy phép 
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kinh doanh vận tải; cấp phù hiệu xe tuyến cố định; cấp giấy phép liên vận Việt Nam-Lào-

Campuchia cho xe phi thương mại; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp giấy chứng nhận, chứng 

chỉ hành nghề y tế tư nhân; cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc; đăng ký góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất; cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lòng đường; cấp phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Sự kiện này đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử của 

tỉnh, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính với quan điểm xây dựng chính quyền kiến tạo, hướng 

đến phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

 

Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum 

Việc đưa phần mềm này vào hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho công dân, doanh 

nghiệp; giảm thiểu chi phí, thời gian và hồ sơ, giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính. 

 Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin 

và gửi hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi; thực hiện công khai minh 

bạch quá trình tiếp nhận, thụ lý, xử lý, hoàn trả hồ sơ cho công dân, doanh nghiệp; bảo đảm 

việc giám sát của nhân dân trong toàn bộ quá trình xử lý thủ tục hành chính đối với cán bộ 

công chức làm nhiệm vụ. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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TUYỂN CHỌN CÔNG CHỨC THEO NĂNG LỰC 

TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 

 

Ở các quốc gia có nền hành chính phát triển, công tác tuyển dụng chú trọng tìm kiếm và lựa 

chọn những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ công tác phù hợp nhất, đáp ứng 

tốt nhất các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm đã được xác định từ giai đoạn phân tích công việc. 

Trong quản lý nguồn nhân lực, các quốc gia này phân định tương đối rõ giữa việc làm và vị trí. 

Một việc làm hay một công việc (A Job) bao gồm một nhóm các nhiệm vụ phải được thực thi 

trong một tổ chức để đạt được mục tiêu đề ra. Một việc làm có thể do một người đảm trách như 

vị trí của người đứng đầu hệ thống hành pháp (Thủ tướng), người chủ tịch tập đoàn, hoặc có việc 

làm cần đến 75 nhân viên nhập liệu trong một công ty lớn chẳng hạn. Một vị trí hay một chức vụ 

(A Position) là tập hợp các nhiệm vụ và chức trách do một người (một biên chế) đảm nhận. Ví 

dụ, trong một nhóm công tác có một nhà quản lý giám sát, hai thư ký cao cấp, và bốn nhân viên 

văn phòng: nhóm này có ba việc làm (công việc gắn với chức danh) và bẩy vị trí. Có trường hợp, 

tất cả cá nhân trong một tổ chức đảm trách một vị trí giống nhau. Một tổ chức nhỏ có thể có 25 

việc làm cho 75 nhân viên, trong khi một tổ chức lớn có thể có 2000 việc làm cho 50.000 nhân 

viên. Trong một số tổ chức nhỏ, chỉ với 10 việc làm, nhưng lại do 90% lực lượng lao động thực 

hiện. Theo đó, quy trình tuyển dụng cho các vị trí việc làm thường bao gồm hai bước quan trọng 

là: Tuyển mộ và Tuyển chọn. Tuyển mộ (Recruitment) là quá trình thu hút các cá nhân một cách 

kịp thời, đủ số lượng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để đăng ký dự tuyển vào các 

việc làm của một tổ chức. Tuyển chọn (Selection) là quá trình lựa chọn người phù hợp nhất trong 

số các ứng viên để bổ nhiệm vào một vị trí nhất định hay cũng có thể để tuyển dụng chung cho 

một cơ quan, đơn vị.1  

Tuyển chọn công chức theo năng lực gắn với hệ thống Quản lý nguồn nhân lực theo năng 

lực2 được tiếp cận trong bối cảnh các nền hành chính đã và đang nỗ lực cải cách công tác quản lý 

nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Quá trình này thường gắn với việc xác 

định các loại hình năng lực, xây dựng khung năng lực và sử dụng khung năng lực đó làm cơ sở 

để tuyển chọn, sử dụng, quy hoạch, đánh giá, tinh giản, đào tạo bồi dưỡng, phát triển, khen 

thưởng, đãi ngộ công chức. Tuyển chọn theo năng lực3 tập trung vào việc lựa chọn năng lực đáp 

ứng yêu cầu của vị trí việc làm cụ thể. Cách thức lựa chọn này tập trung vào các phương pháp 

kiểm tra năng lực thực tế hơn là tìm hiểu các thành tích trong quá khứ của ứng viên dự tuyển để 

đánh giá năng lực hiện tại. Do vậy, họ xây dựng hệ thống các Bản mô tả công việc, bao gồm các 

                                                 
1
 R. Wayne Mondy  (2010): Human Resource Management. Eleventh Edition. Pearson Education, Inc., Trang 92, 128, 158. 

2
 Competency -Based Human Resource Management 

3
 Competency-based Selection 
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kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ và phẩm chất cần thiết đối với từng vị trí và sử dụng 

thông tin đó làm căn cứ tuyển chọn công chức. 

1. Nguyên tắc và tiêu chuẩn năng lực trong tuyển chọn công chức theo năng lực  

1.1. Về nguyên tắc tuyển chọn 

Mỗi quốc gia có những nguyên tắc tuyển chọn công chức riêng, phụ thuộc vào đặc điểm của 

bộ máy nhà nước và thị trường lao động. Tuy nhiên, việc tuyển chọn công chức thường được tiến 

hành dựa trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản sau: (1) Nguyên tắc bình đẳng: Mọi công dân có đủ 

điều kiện đều có quyền tiếp cận với hệ thống công vụ, nghĩa là tất cả các công dân đều có thể 

được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước nếu đáp ứng tốt các yêu cầu của vị trí công việc, theo 

quy định pháp luật; (2) Nguyên tắc phù hợp và c ạnh tranh: các cơ quan nhà nước phải đảm bảo 

tuyển được những người giỏi và phù hợp nhất so với các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm.  

Theo đó, chính sách tuyển chọn nhân tài cho hệ thống công vụ của Singapore mang tính 

"mở" rất cao, với nguyên tắc cơ bản là "Tuyển chọn và bổ nhiệm phải trên cơ sở thực tài và cạnh 

tranh cao". Trong quá trình tái thiết và phát triển đất nước, Singapore coi việc thu hút nhân tài, 

đặc biệt là nhân tài nước ngoài là một chiến lược quan trọng. Khi thành lập Uỷ ban tuyển dụng 

tài năng, họ xác định rõ nhân tài ngoại là “động lực mạnh mẽ cho Singapore phấn đấu liên tục vì 

những chuẩn cao hơn”4. Hiện nay, việc giữ chân nhân tài trong các cơ quan nhà nước và phân 

phối công bằng tài năng cho quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu của Singapore. Chế độ tuyển chọn 

công chức của Pháp cũng dựa trên nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt giới tính, thành phần 

xuất thân, khuynh hướng chính trị, tôn giáo, văn hoá. Việc tuyển chọn công chức cho hầu hết các 

vị trí trong bộ máy quản lý nhà nước tại Pháp được quy định trong Nghị định số 2007-196 ngày 

13/01/2007 về việc tuyển dụng công chức cho cả 3 hệ thống công vụ. Nguyên tắc tuyển chọn loại 

ưu qua thi cử, tiến hành công khai, với hình thức thi viết và thi vấn đáp. Cơ quan tư pháp kiểm 

tra toàn bộ quá trình thi và tuyển. Theo đó, việc tuyển chọn công chức được thực hiện theo các 

cách sau: Tuyển chọn cạnh tranh, tuyển chọn trong nội bộ, tuyển theo chế độ hợp đồng và tuyển 

thẳng không qua thi tuyển. Việc tuyển chọn theo 4 hình thức này áp dụng trong toàn hệ thống 

hành chính nhà nước. Ở Hoa Kỳ, khi tổ chức tuyển chọn, các cơ quan nhà nước cần phải giải 

trình cơ sở sử dụng công cụ dự kiến để đánh giá ứng viên trước Cơ quan Quản lý nhân sự. Một 

trong những yếu tố quan trọng nhất của công cụ đánh giá là độ tin cậy. Đó là mức độ nhất quán 

hay sự ổn định của một công cụ đánh giá theo thời gian, trong các tình huống khác nhau, hoặc 

giữa các ứng viên, và/hoặc người đánh giá. Độ tin cậy phản ánh mức độ mà sự khác nhau trong 

điểm số của các cá nhân là do sự khác biệt về năng lực.  

Thẩm quyền quản lý và tuyển chọn công chức trên thế giới thường đươc̣ giao cho một cơ 

quan trung ương với nhiều tên gọi khác nhau như Ủy ban công vụ , Cục Quản lý nhân sự , Bộ 

Nhân sự đảm trách . Cơ quan này chịu trách nhiệm ban hành các văn bản quy định chế độ tuyển 

                                                 
4
 Văn kiện chính sách của Singapore năm 2000 
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dụng, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, và danh sách ứng viên điều kiện dự tuyển. Cơ 

quan này thường trực tiếp tổ chức thi tuyển công chức hành chính; các công chức chuyên môn 

như y tế, giáo dục, cảnh sát, môi trường thường do các bộ, ngành chủ quản trực tiếp tổ chức thi 

hoặc có một số ủy ban chuyên phụ trách việc tuyển dụng đối với các nhóm công chức này. 

Chẳng hạn, ở Malaysia, có 4 ủy ban chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho các cơ quan cảnh 

sát, giáo dục, đường sắt, tư pháp và dịch vụ pháp lý. Một số nước phát triển xây dựng hệ thống 

tuyển chọn tập trung đối với đội ngũ công chức cấp cao hoặc công chức trung ương; thực hiện 

phân cấp, phân quyền tuyển dụng đối với công chức địa phương và các nhóm công chức khác. 

Nhiều nước như Đức, Bỉ, Bồ Đào Nha… ngoài các vị trí lãnh đạo ở trung ương hay cấp đứng 

đầu đơn vị cấp Vụ, các bộ, ngành có quyền ban hành quy định tiêu chuẩn tuyển đối với công 

chức thông thường trên cơ sở thỏa thuận với Cơ quan nhân sự trung ương. Các biện pháp phân 

quyền tuyển chọn công chức được áp dụng khác nhau ở các nước. Ở Singapore, mỗi Bộ có một 

Vụ nhân sự, cấu thành một hệ thống giúp Ủy ban Công vụ quốc gia trong việc tuyển dụng và đề 

bạt công chức. Cơ quan nhân sự trung ương chịu trách nhiệm tuyển công chức hành chính, đề bạt 

công chức cấp cao, xem xét các trường hợp kỷ luật và khiếu nại. Ở Anh quốc, các bộ, ngành 

được phép tuyển công chức cho hầu hết các vị trí của bộ, ngành mình theo tiêu chí, điều kiện của 

Cơ quan nhân sự trung ương. 

1.2. Về xây dựng chuẩn năng lực để tuyển chọn 

Năng lực thực thi của công chức ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công vụ, quyết định đến 

chất lượng của các chính sách, quyết định được ban hành và tác động đến việc thực thi các quyết 

định và chính sách đó. Hoạch định chính sách, pháp luật cũng như tổ chức thực hiện đều yêu cầu 

có các công chức đủ năng lực. Thiếu năng lực, công chức không dám đối diện với những khó 

khăn thách thức, không thể ứng phó với hoàn cảnh phức hợp, đang không ngừng thay đổi khó 

lường. Trong cải cách khu vực công, nhiều nước tập trung vào phát triển nguồn lực con người, 

trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ và từng công chức, đảm bảo quản lý và thực 

hiện thành công thay đổi, cải cách. Trong quản lý nguồn nhân lực, nhiều quốc gia áp dụng khung 

năng lực, mang lại những kết quả tích cực. Khung năng lực có thể góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của một cơ quan, đơn vị do hạn chế được những quyết định tuyển dụng sai lầm, phát 

triển được đội ngũ công chức chuyên nghiệp, nhiệt huyết, gắn bó với công việc và chuẩn bị 

nguồn lực theo mục tiêu dài hạn.  

Năm 2001, Chính phủ Vương quốc Anh công bố khung năng lực áp dụng đối với công chức 

cao cấp với mục tiêu “xác định loại hình hành vi mà các nhà quản lý cấp cao nhất cần có, thể 

hiện được sự thay đổi trong văn hóa công vụ” và đồng thời là căn cứ đánh giá công chức cấp cao. 

Các yêu cầu năng lực này bao gồm: (1) Đề ra mục tiêu và hướng dẫn thực hiện; (2) Gây ảnh 

hưởng; (3) Tư duy chiến lược; (4) Tận dụng tối đa năng lực con người; (5) Học tập, nâng cao 

chất lượng thực thi; (6) Chú trọng vào việc cung ứng các dịch vụ theo chức trách. Một số phẩm 
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chất, năng lực khác cũng được đề cập như đạo đức công vụ (Canada) hay khả năng sáng tạo-đổi 

mới (Đan Mạch). 

New Zeland thực hiện cơ chế bổ nhiệm theo hợp đồng có thời hạn đối với chức danh điều 

hành công vụ. Cơ quan nhân sự trung ương bổ nhiệm và đánh giá chất lượng công tác của người 

giám đốc điều hành. Hợp đồng được ký kết có thỏa thuận về chất lượng công tác - bản cam kết 

về kết quả làm việc của giám đốc điều hành, có tác động lớn đến hiệu quả hoạt động công vụ. Để 

đáp ứng yêu cầu, giám đốc điều hành cần phải đảm bảo các tiêu chí về: năng lực tư duy; năng lực 

giao tiếp; năng lực lãnh đạo chiến lược; khả năng tạo dựng mạng lưới quan hệ, cộng tác; nhạy 

bén về chính trị; khả năng quản lý, xuất sắc trong thực hiện theo mục tiêu; phẩm chất liêm chính, 

trung thực, tinh thần phục vụ, … 

Ở Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý nhân sự chịu trách nhiệm xem xét và giao thẩm quyền tổ chức 

kiểm tra cho các cơ quan liên bang, hoặc phối hợp với các cơ quan này để tổ chức tuyển dụng nhân 

sự cho các vị trí cạnh tranh trong hệ thống công vụ.Thông qua phân tích công việc, mỗi cơ quan, tổ 

chức sẽ hình dung được tổng quan về công việc, từ đó, xác định đúng, đủ số lượng, chất lượng 

người cần tuyển. Trách nhiệm xác định vị trí việc làm thuộc về các cơ quan, tổ chức cụ thể trên cơ 

sở một khung chung về năng lực cho các (nhóm) vị trí việc làm. Do chức năng, nhiệm vụ của các 

cơ quan, tổ chức có thể thay đổi, theo đó ngân sách cấp cho hoạt động cũng thay đổi, vì vậy cơ cấu 

và số lượng vị trí việc làm cũng không bất biến. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

và chịu trách nhiệm tổ chức các nguồn lực do mình quản lý để hoàn thành mục tiêu công tác.  

2. Một số nội dung tuyển chọn công chức theo năng lực 

Ở Nhật Bản, kỳ thi tuyển công chức do Cơ quan Nhân sự quốc gia quy điṇh 5. Thí sinh tham 

dự kỳ thi tuyển công chức quốc gia phải làm một bài thi trắc nghiệm, một bài thi luận và một 

cuộc phỏng vấn. Nếu thí sinh nào qua được 3 bài thi này thì Cơ quan Nhân sự quốc gia sẽ gửi 

danh sách đến các bộ, ngành cần tuyển để các thí sinh tham gia phỏng vấn của các Bộ. Xu hướng 

cải cách thi tuyển nhấn mạnh vào việc kiểm tra, đánh giá năng lực ứng dụng, khả năng tư duy 

logic thay cho kiểm tra kiến thức; quan tâm kiểm tra nhân cách, thái độ công tác; kiểm tra năng 

lực lập kế hoạch và năng lực trình bày của ứng viên qua phần thảo luận chính sách để kiểm 

chứng6.  Đối với ngạch công chức lãnh đạo , quản lý đươc̣ thưc̣ hiêṇ thông qua thi và quá trình 

sàng lọc caṇh tranh gay  gắt. Viêc̣ lưạ choṇ này đươc̣ quy điṇh cu ̣thể theo các tiêu chuẩn của Cơ 

quan nhân sư ̣quốc gia 7.  

Chất lượng bản mô tả công việc và bài thi tuyển dụng là yếu tố quan trọng đối với công tác 

tuyển chọn của Hoa Kỳ. Bản mô tả công việc cho thấy sứ mệnh và hoạt động chung của cơ quan 

tuyển dụng, làm rõ yêu cầu của công việc. Một trong những cách thức nâng cao tính hiệu quả, sát 

                                                 
5
 Điều 42, Luâṭ Công vu ̣quốc gia Nhâṭ Bản 1947 (Luâṭ số 120) 

6
 Watanabe Mitsuaki và Kikuchi Atsuko , Phương châm cơ bản về thi tuyển công chức tại Nhật Bản, Tham luận tại Hội thảo 

chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức thi tuyển công chức tại Nhật Bản tổ chức tại Hải phòng ngày 29/2/2016. 
7
 Điều 36, Luâṭ Công vu ̣quốc gia Nhâṭ Bản 1947 (Luâṭ số 120) 
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thực của bài thi đầu vào là tiến hành phân tích vị trí cần tuyển để xác định các kiến thức, kỹ năng 

và thái độ mà ứng viên cần có để hoàn thành chức trách được giao. Quá trình thiết kế bản mô tả 

công việc và nội dung thi đầu có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực cần tuyển. Nhiều 

cơ quan chính phủ Hoa Kỳ không thua kém các công ty tư nhân trong việc tự “quảng bá hình 

ảnh” của mình để tuyển mộ các ứng viên. Đáng kể nhất là nỗ lực của Chính phủ trong việc thu 

hút sinh viên đại học vào thực tập tại các cơ quan nhà nước. Hoa kỳ cũng là quốc gia đi đầu 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tuyển dụng. Họ có các trang web chuyên 

đăng tải các cơ hội nghề nghiệp tại các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện toàn diện cho các ứng 

viên từ khâu nộp hồ sơ và hoàn thành bài thi đầu vào trên môi trường mạng. 

Ở Philippin, từ năm 2011, Ủy ban công vụ (CSC) đã có sự thay đổi trong việc tuyển dụng 

công chức khi áp dụng hệ thống quản lý nguồn nhân lực theo năng lực. CSC đã xác định tiêu 

chuẩn về trình độ, năng lực; tiến hành tuyển dụng dựa trên hồ sơ của ứng viên và sử dụng 

phương pháp thi tuyển cạnh tranh trên máy tính kết hợp với phần thi viết. Đã và đang hoàn thiện 

quy trình tuyển chọn, cấu thành một hệ thống quản lý theo năng lực. Họ tiến hành đánh giá năng 

lực qua hình thức phỏng vấn sau khi ứng viên đã qua các kỳ thi viết và trắc nghiệm. Đồng thời 

với năng lực, nhằm giúp cho các cơ quan tuyển được ứng viên đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức công 

vụ, CSC đưa ra 5 yếu tố mẫu: tính ổn định, tự chủ cảm xúc; tính hướng ngoại; cởi mở để chia sẻ 

kinh nghiệm; ý thức chấp hành; sự tận tâm trong công việc. Năm yếu tố mẫu này được thể hiện 

trong khoảng 200 câu hỏi với 20 mặt đời sống xã hội; ứng viên thực hiện bài thi trong vòng 40 

phút. Năm yếu tố mẫu được lựa chọn nhằm mục đích xác định tinh thần mẫn cán; kỷ luật; trật tự, 

kỷ luật hành chính; ý thức chấp hành; tính mềm dẻo, hài hòa; sự khiêm tốn; khả năng đồng cảm 

và các hành vi đạo đức: tôn trọng người khác; tôn trọng cam kết; tinh thần đồng đội, biết hài hòa 

lợi ích cá nhân với lợi ích nhóm; ứng xử văn hóa, … Bên cạnh đó, họ sử dụng phương pháp đánh 

giá năng lực của ứng viên dựa trên bài thi viết, kết hợp với phỏng vấn khả năng tổ chức sự kiện 

và phỏng vấn để tuyển chọn theo mục tiêu. Phỏng vấn được tiến hành dựa trên nguyên tắc thông 

qua hành vi dự đoán tính cách của ứng viên nhằm có thông tin chi tiết và đầy đủ về tài năng cũng 

như kinh nghiệm của ứng viên đó sẽ xử lý tình huống tương tự trong tương lai khi được tuyển 

dụng. Hội đồng tuyển chọn thường sử dụng phương pháp tiếp cận STAR khi phỏng vấn ứng 

viên. Bao gồm: S8- Tình huống; T9 - Nhiệm vụ; A10 - Hành động; R11 - Kết quả. Kỳ thi công vụ12 

được coi như yêu cầu cơ bản đối với hệ thống tuyển dụng công chức.  

3. Cách thức tuyển chọn công chức theo năng lực 

Năm 1998, Singapore thành lập Ủy ban tuyển chọn tài năng, với mục tiêu chính là thu hút 

người có tài năng từ nước ngoài vào các cơ quan nhà nước. Họ tuyển chọn ứng viên dựa trên 

                                                 
8
 Situation 

9
 Task 

10
 Action 

11
 Result 

12
 Civil Service Examination 
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năng lực, khả năng tạo khác biệt, đóng góp vào kết quả chung chứ không phân biệt quốc tịch, 

chủng tộc của người nhập cư. Trong số 4,5 triệu lao động Singapore có tới 25% là người nước 

ngoài. Nội các đầu tiên của Singapore cũng chỉ có duy nhất 2 người bản địa. Singapore có quy 

định rõ lương của lao động bình thường chỉ khoảng 2.000 USD/tháng. Tuy nhiên, đối với lao 

động nước ngoài có kỹ năng cao, ngoài việc được hưởng lương theo mức của tài năng, họ còn 

hưởng một số chính sách ưu đãi như được đưa người thân sang sống cùng. Họ được nhanh chóng 

cấp giấy phép định cư và nhập tịch lâu dài tại Singapore. 

 Tuyệt đại đa số ứng viên khi gia nhập hệ thống công vụ tại Hoa Kỳ đều phải qua thi tuyển 

cạnh tranh, công khai để lựa chọn những người ưu tú, phù hợp nhất. Sau kỳ thi tuyển, Cơ quan 

nhân sự sẽ đưa ra danh sách ngắn các ứng viên có thành tích tốt nhất qua kỳ thi để lựa chọn một 

người trong số đó bằng cách kiểm tra, trao đổi hay phỏng vấn trực tiếp. Sau đó, thời gian tập sự 

là một đến ba năm tùy theo từng vị trí. Hoa Kỳ áp dụng cả hình thức tuyển dụng tập trung và phi 

tập trung. Phương pháp tuyển dụng cũng rất đa dạng tùy theo cấp chính quyền. Trước năm 1980, 

ứng viên cho hầu hết các vị trí thuộc cấp liên bang chỉ phải trải qua một kỳ thi chung - là kỳ thi 

Hành chính sự nghiệp. Sau đó, chính phủ bắt đầu quan tâm đến hình thức tuyển dụng phi tập 

trung, tạo điều kiện cho các cơ quan tổ chức tuyển chọn theo nhu cầu của mình.  

Kỳ thi tuyển công chức quốc gia Nhật Bản được tổ chức trong một ngày tại 9 địa điểm khác 

nhau để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi. Mỗi địa điểm thi đều có 

người của Cơ quan Nhân sự quốc gia giám sát. Bộ đề thi tuyển công chức quốc gia do Cơ quan 

Nhân sự quốc gia biên soạn. Còn công chức địa phương (tuyển chọn tại địa phương) do các địa 

phương tự tổ chức thi. Các địa phương có thẩm quyền độc lập. Cơ quan Nhân sự quốc gia không 

can thiệp vào kỳ thi của địa phương. Bộ đề thi của công chức địa phương do Trung tâm xây dựng 

đề thi cho công chức địa phương thực hiện. Trung tâm này không thuộc Cơ quan Nhân sự quốc 

gia và không thuộc Chính phủ. Lãnh đạo của Trung tâm thường là công chức đã nghỉ hưu của Cơ 

quan Nhân sự quốc gia. Hiện nay, Thủ đô Tokyo tự xây dựng bộ đề thi của mình; các tỉnh khác 

thuê Trung tâm xây dựng bộ đề thi cho mình.  

Kết luận: Công tác tuyển dụng công chức, viên chức của chúng ta đang tiến hành theo quy 

định của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các bộ 

ngành trung ương và địa phương đã hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, 

viên chức. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong xây dựng hê ̣thống bản mô tả 

công việc và khung năng lực cho các (nhóm) vị trí, chức danh. Vẫn còn trường hợp tuyển mới 

chưa gắn với vị trí công việc để bổ sung những công chức có năng lực thực sự bên cạnh một số 

công chức trong biên chế nhưng không thực thi tốt nhiệm vụ mà chưa thể tinh giản. Vấn đề đặt ra 

là vận dụng các bài học kinh nghiệm quốc tế như thế nào cho phù hợp với thực tiễn nước ta để đề 

cao chế độ thực tài, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, bình đẳng trong tuyển 

dụng công chức? Làm sao gắn kết hợp lý tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm, xác định chuẩn 

xác số lượng, chất lượng công chức hay người làm việc dựa trên cơ cấu vị trí việc làm đã xác định? 
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Áp dụng công cụ, phương pháp nào giúp các ứng viên bộc lộ được hết phẩm chất, năng lực, sở 

trường để tuyển chọn người giỏi nhất, phù hợp nhất theo yêu cầu công việc cụ thể?  

Trong tiến trình cải cách, chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng khung năng lực; soạn thảo 

các bản mô tả công việc; phân cấp ủy quyền trong tuyển dụng, trong tổ chức thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức; nghiên cứu và triển khai các đề án như: thí điểm thi tuyển qua máy 

tính, thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý, thu hút và trọng dụng người có tài năng trong hoạt 

động công vụ nhằm tuyển chọn đúng người cho đúng việc vào đúng thời điểm, góp phần nâng 

cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ở nước ta. Thời gian tới, công tác tuyển dụng cần 

tiếp tục đặt trong tổng thể công tác tổ chức - cán bộ và được cải cách đồng bộ với các chức năng 

quản lý nguồn nhân lực khác như quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ 

theo năng lực, theo kết quả thực thi công tác thì mới có thể xây dựng được đội ngũ công chức đủ 

về số lượng, mạnh về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có ý thức thái độ phục vụ đúng đắn, đáp ứng 

tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỷ cải cách, đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

Phạm Đức Toàn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ 
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CHIA SẺ “RÚT RUỘT” CỦA CỤC TRƯỞNG 

VỀ CHUYỆN BỔ NHIỆM Ồ ẠT 

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (TTCP) Phạm Trọng Đạt chia sẻ về chuyện bổ nhiệm 

ồ ạt cuối nhiệm kỳ và phát ngôn dậy sóng của quyền vụ trưởng Vụ 3 Nguyễn Minh Mẫn. 

Nói về việc bổ nhiệm ồ ạt diễn ra vào cuối nhiệm kỳ của nguyên Tổng TTCP Huỳnh Phong 

Tranh, ông Đạt cho biết: “Đặc trưng của TTCP rất buồn cười. Có khi đầu năm không chịu làm để 

dồn đến cuối năm nhiều việc, người không có nên anh em kêu. Thêm vào đó là số cán bộ về hưu, 

nghỉ làm cũng liên tục. Kiểu công việc thế, dồn vào mấy tháng....”. 

 

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt 

"Tình trạng này năm nào cũng có chứ không riêng gì năm cuối nhiệm kỳ " - ông Đạt nói. 

“Người ta có nhu cầu lấy bao nhiêu người thì đấy là đòi hỏi của họ, miễn là không vượt so 

với quy định. Và họ có quyền đề bạt đầu năm hoặc cuối năm....”, ông Đạt nhìn nhận. Vấn đề 

quan trọng là xem đối tượng bổ nhiệm có đúng không. Để xem xét có tiêu cực hay không là nằm 

ở chỗ đó chứ không phải số lượng bổ nhiệm. 

Ông cũng nêu thực tế ở Việt Nam giữa lời nói và việc làm khó lắm. Tại TTCP không có đào 

tạo chuyên ngành thanh tra mà toàn tuyển các ngành khác về bồi dưỡng thêm để làm thanh tra. 

Cho nên, việc bố trí cán bộ từ chỗ này qua chỗ kia làm nghiệp vụ là chuyện bình thường. 

“Nghiệp vụ là nghiệp vụ, làm  gì có chuyên môn đâu”, ông Đạt nhấn mạnh và cho rằng, bây giờ 

là tuyển dụng căn cứ vào nhu cầu. 

“Tôi nói thẳng là chưa chắc giáo sư, tiến sĩ đã làm việc bằng tôi, nếu mà nói về nghiệp vụ”, 

ông lấy chính bản thân mình để minh họa. Vấn đề quan trọng là người được quyết định có làm 

được việc hay không. 
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“Tôi không nặng nề vấn đề bằng cấp mà phải xem con người đó có làm được việc hay không, 

làm được thì tôi đề bạt thế thôi. Phải căn cứ vào thực tế chứ theo cái chung rất là khó”, ông Đạt nói. 

Phát ngôn và làm việc phải theo luật 

Nói về phát ngôn “dạy cách bưng bít thông tin" của ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ 

trưởng Vụ 3 - ông Đạt bày tỏ quan điểm đồng tình và ủng hộ chỉ đạo của Thủ tướng phải xem 

xét xử lý vụ này. 

“Dù bất cứ là ai thì phát ngôn và làm việc phải theo đúng phát luật không thể tùy tiện thế 

được. Anh phát ngôn trong phạm vi nào đó còn được chứ phát ngôn ở góc độ đang làm công việc 

chung khiến dư luận hiểu khác đi thì không được”, Cục trưởng chia sẻ. 

Ông Đạt cho rằng, báo chí cũng làm theo luật chứ việc gì ai phải dạy nhau. Chẳng hạn như 

kết luận thanh tra mà Thủ tướng chưa phê duyệt thì không được công bố rộng rãi. Nếu báo chí 

công bố thì báo chí chịu trách nhiệm. Ai cung cấp thì người đó chịu trách nhiệm. Tất cả đã có 

quy định cả rồi. 

Tổng Thanh tra đã có chỉ đạo kết hợp cuối năm nay kiểm điểm công tác cán bộ, đảng viên sẽ 

xem xét việc này trên tinh thần kiểm điểm và sẽ có xử lý. 

“Đây là việc cần làm. Công việc phòng chống tham nhũng đang phức tạp nhạy cảm, thông tin 

càng minh bạch bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu" - ông Đạt nhấn mạnh. Tôi rất ủng hộ quan điểm 

công khai minh bạch thông tin với báo chí và để báo chí chịu trách nhiệm về những gì họ đưa. 

Nguồn: vietnamnet.vn 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ THỊ 

MỖI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG THỰC HIỆN GIẢM 

1,5 - 2% BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP 

 

Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-

TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 

2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế 

sự nghiệp được giao năm 2015. 

Theo đó, để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nhiệm vụ: 

Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế: Tổ chức triển khai, 

quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ-TTg và Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. 

Về xây dựng Đề án tinh giản biên chế 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bộ, ngành, địa phương) chưa xây dựng Đề án tinh giản 

biên chế thì phải khẩn trương xây dựng, phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và kế hoạch tinh giản 

biên chế từ nay đến năm 2021 và của từng năm, trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế. 

Các Bộ, ngành, địa phương đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế nhưng kết quả thực hiện còn 

thấp, cần có giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế được phê duyệt. 

Rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc theo nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ 

quan chủ trì; chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực 

hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả sang các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận. 

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; xoá bỏ các tổ chức 

trung gian. Xem xét hợp nhất các vụ, cục chưa đáp ứng được tiêu chí thành lập. Không đưa cơ 

quan đại diện tại miền Trung và miền Nam vào cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ; hạn chế đề xuất thành lập mới tổng cục, cục, vụ, chi cục, phòng; hạn chế 

thành lập phòng trong Vụ, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính. 

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cấu thành của cơ quan, đơn vị theo hướng thu gọn đầu 

mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.  
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Các Bộ, ngành tập trung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

ngành, lĩnh vực. 

Các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn; sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp theo 

các cấp, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả 

đúng quy định. 

Thực hiện tinh giản biên chế 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa 

phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 

2015. Các Bộ, ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế 

được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015. 

Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành, địa 

phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp 

có thẩm quyền giao. 

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trường hợp thành lập mới trường, tăng số lớp và 

tăng số học sinh, Bộ, ngành, địa phương tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề xuất gửi Bộ 

Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Đối với lĩnh vực y tế, trường hợp thành lập mới cơ sở y tế, tăng số giường bệnh thực tế sử 

dụng, Bộ, ngành, địa phương tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế đã được cấp có 

thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp đối 

với công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định 

(giảm tối thiểu 50% số công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi 

việc theo quy định của Bộ, ngành, địa phương). 

Thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành 

nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư 

do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. 

Chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm 

túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; thực hiện tinh giản biên chế phải 

bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn giải quyết tinh giản biên chế. 

Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ 

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự 

chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 

giao, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.  
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Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự 

nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường 

xuyên thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao 

theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-

NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

thuộc Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu 

không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử 

lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ 

trương tinh giản biên chế, kịp thời động viên, nêu gương các tổ chức thực hiện tốt việc tinh giản 

biên chế, phê phán những hành vi vi phạm các quy định về tinh giản biên chế. 

Bộ Nội vụ giúp Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị. 

Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 

 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT TĂNG THÊM 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Cụ thể, so với Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung quy định cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện 

tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. 

Theo đó, trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên 

Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất 

đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa 

đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xem xét cấp Giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện 

tích đất tăng thêm. 

 

Ảnh minh họa 

Cụ thể, trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền 

sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với 

diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng 

nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định tại Điều 76 của 

Nghị định này nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu 

người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác 

nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ 

quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho 

toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy 

ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thực hiện thủ tục cấp lần đầu 

đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận 

cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp 

Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, 

cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy 

chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa 

đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã 

để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau: 

- Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý 

và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này. 

- Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai 

trước ngày 01/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy 

định tại Điều 22 của Nghị định này. 

- Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước 

ngày 1/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại 

Điều 23 của Nghị định này. 

Theo khoản 6 Điều 23, trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm 

quyền trước ngày 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời 

điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Giấy chứng 

nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực 

hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội. 

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính 

sách xã hội do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Phó Trưởng Ban 

Thường trực. 

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Thứ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn 

Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Dân tộc Đinh Quế Hải; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu; Phó 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh. 

Theo Quyết định 1365/QĐ-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập BCĐ 

Trung ương thực hiện Nghị quyết 70, BCĐ Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 có nhiệm vụ 

nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề 

liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ 

về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW 

ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội 

giai đoạn 2012 - 2020. 

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa 

phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện Nghị quyết 70; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện Nghị quyết 70. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=187929
http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20121102/70-nq.pdf
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BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt, 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê ở tỉnh Bến Tre. 

Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý, Cử nhân Chính trị. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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