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Do đó, tiếp tục triển khai điều chỉnh chức năng, khắc phục tình trạng qúa tải về công việc các bộ đa 

ngành hiện nay, từ đó tạo tiền đề để sắp xếp lại cơ cấu bên trong của Bộ đa ngành một cách hợp lý. 

Ông Lê Minh Thông đề nghị, cần phải có chương trình tổng kết Bộ đa ngành một cách căn cơ, 

trong đó phải có tổng kết việc tổ chức thực hiện chủ trương của Bộ quản lý đa ngành như thế nào? 

Cùng với đó phải nghiên cứu căn bản và sắp xếp, tái cấu trúc lại chức năng nhiệm vụ của các Bộ 

để đảm bảo đúng nguyên tắc 1 việc chỉ do 1 bộ chủ trì và không có việc nào không có bộ phụ trách. 

"Phải tái cấu trúc Bộ đa ngành một cách quyết liệt, về cơ bản vẫn là con người, năng lực 

chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức” - ông Lê Minh Thông nêu ý kiến./.  

Nguồn: vov.vn 

 

TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

SAU 6 THÁNG “KHÔNG NGẠI VA CHẠM” 

 

Với tinh thần công tâm, khách quan, không ngại va chạm, công khai và minh bạch, 

hoạt động của Tổ công tác của Thủ tƣớng đã có tác động mạnh mẽ, giúp giảm mạnh tỷ lệ 

nhiệm vụ quá hạn từ 25% vào cuối năm 2015 xuống còn gần 3% cuối năm 2016. 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác truyền đạt ý kiến Thủ tướng 

nhắc nhở về tình trạng người dân, doanh nghiệp "lên xếp hàng" tại Bộ Xây dựng 

Với cuộc kiểm tra mới đây nhất tại UBND tỉnh Bình Phước ngày 20/2, Tổ công tác của Thủ 

tướng đã kiểm tra 16 bộ ngành, địa phương, đơn vị sau 6 tháng được thành lập. 

“Ngay từ khi Tổ công tác được thành lập, chúng tôi đã xác định đây không phải là công việc 

dễ dàng. Để  đạt được kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ, sự mong đợi của người dân thì không 
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thể tránh khỏi những va chạm. Công tác kiểm tra đòi hỏi sự thẳng thắn, khách quan và trung 

thực; với cương vị là Tổ trưởng Tổ công tác, tôi không tránh khỏi những áp lực, nhưng với tinh 

thần vì công việc chung, tôi không ngại va chạm, không né tránh”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chia sẻ về nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ công tác. 

Từ yêu cầu của Thủ tƣớng 

Tinh thần thẳng thắn, khách quan, công tâm được Tổ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh tại 

tất cả các cuộc kiểm tra các bộ ngành, địa phương. Theo đó, mục đích của việc kiểm tra không 

phải là “bới lông tìm vết” để phê bình nhau mà  để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; 

phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng 

giao cho các bộ, cơ quan, địa phương để đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, xử lý, giải quyết. 

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tại các buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công 

tác đều truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương về 

những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất trên các lĩnh vực, địa bàn, được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Như Thủ tướng nhắc nhở việc Bí thư, Chủ tịch các tỉnh vẫn lên Bộ Tài chính để “thỏa thuận” 

về chỉ tiêu thu ngân sách; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải kiểm điểm làm rõ việc vẫn còn tư tưởng 

cơ chế xin-cho, tư tưởng co kéo về Bộ; Bộ Xây dựng phải giải trình về những quy định khiến 

người dân, doanh nghiệp phải “lên xếp hàng” tại Bộ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm bày 

tỏ chính kiến trước những hiện tượng phản cảm, thương mại hóa tại lễ hội, „nếu Bộ trưởng ngại 

thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng‟… 

Tổ công tác luôn “đi đến cùng” trong việc truy tìm các nguyên nhân gây chậm trễ. Tại Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã  “truy” gay gắt Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thủy sản về một số nhiệm vụ liên quan tới phát triển nghề cá. “Nhiệm vụ này 

Chính phủ giao từ 26/11/2015, còn vài ngày nữa là tròn 1 năm mà vẫn chưa hoàn thành. Cái này là 

do trách nhiệm của anh. Trong số 14 nhiệm vụ tồn đọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, thì Tổng cục Thủy sản nhiều nhất, chắc chắn là có vấn đề. Tại sao các đơn vị khác không 

nhiều như vậy? Anh để sót trong tủ không làm, chứng tỏ anh không quan tâm đến cái này”. 

Tuy nhiên, thể hiện rõ nhất tinh thần khách quan, công tâm có lẽ là việc Bộ trưởng Mai Tiến 

Dũng luôn thẳng thắn nhận trách nhiệm, xin lỗi các bộ, ngành nếu việc chậm trễ là do VPCP. 

Như tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng chỉ rõ, việc VPCP tham mưu cho Thủ tướng 

giao Bộ này “xây dựng quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng” vừa không chính xác, đúng ra 

phải là xây dựng quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng; vừa không chuẩn về thời gian, 

vì một nhiệm vụ khó như vậy mà chỉ giao trong vòng 20 ngày. 

Mới đây nhất, kiểm tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã 

phê bình nghiêm khắc cấp dưới vì trong văn bản yêu cầu đôn đốc, bổ sung, hoàn thiện dự thảo 

một Nghị định lại không nêu rõ nội dung nào cần tiếp thu, hoàn chỉnh. “Không thể đưa ra một 
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câu “yêu cầu tiếp thu, giải trình” chung chung, vô cảm, “sống dở chết dở” như vậy”, Bộ trưởng 

yêu cầu cấp dưới chấn chỉnh và xin lỗi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Một yêu cầu khác trong hoạt động của Tổ công tác được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng liên tục 

nhấn mạnh trong các buổi kiểm tra, đó là tinh thần công khai, minh bạch toàn bộ trước báo chí và 

dư luận. Tổ công tác luôn chủ  động mời đông đảo báo chí tham dự các buổi kiểm tra và mọi nội 

dung kiểm tra, số liệu về những nhiệm vụ được giao, số nhiệm vụ đã hoàn thành, những nhiệm 

vụ chậm trễ… đều được công khai toàn bộ. 

Mục đích cuối cùng là nhằm bảo đảm tất cả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ giao phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chấm dứt tình trạng “bắn chỉ thiên lên trời”, 

“trên bảo dưới không nghe”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm và nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh 

khi kiểm tra công tác tiêu hủy hải sản nhiễm độc do sự cố môi trường, tháng 12/2016 

Tác động lan tỏa mạnh mẽ  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh: “Không phải chỉ có Chính phủ 

chuyển động, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ chuyển động mà cả hệ thống 

phải chuyển động, phải làm gương để bộ máy từ trung ương đến các bộ, ngành, tỉnh, thành, quận 

huyện, xã phường phải chuyển động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp”. 

Tinh thần đã được Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng truyền đạt tới các bộ, ngành, địa 

phương thông qua tổ công tác. Mới đây nhất, tại Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho 

biết, Thủ tướng đánh giá Bộ trưởng Phạm Hồng Hà là con người cần mẫn, trách nhiệm, thẳng 

thắn trước Chính phủ, nhưng như vậy là không đủ, cần sự chuyển động mạnh mẽ hơn từ các cơ 

quan trực thuộc Bộ và cả hệ thống ngành xây dựng. 

Kết quả, hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến việc 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng đã giao hơn 
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10 nghìn nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương, nhưng số nhiệm vụ quá hạn của năm 2016 

chỉ chiếm 2,82%, giảm mạnh so với tỷ lệ quá hạn 25% của năm 2015. Ngay đầu tuần này, trước 

khi Tổ công tác kiểm tra tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh này đã khẩn trương ban hành Quy chế 

làm việc như một nỗ lực giảm số nhiệm vụ quá hạn từ 3 xuống còn 2 tính tới thời điểm kiểm tra. 

Học tập sáng kiến của Thủ tướng, nhiều bộ, cơ quan, địa phương cũng đã thành lập Tổ công 

tác để giúp Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố rà soát, đôn 

đốc và kiểm tra nội bộ cơ quan, địa phương mình trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, 

nghiêm túc, tích cực và ghi nhận những kết quả mà Tổ công tác đạt được. Thủ tướng yêu cầu Tổ 

công tác tiếp tục kiểm tra, đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương được giao nhiều nhiệm vụ, 

những nơi có nhiều nhiệm vụ chậm trễ. 

Nhiều chuyên gia kinh tế như TS. Lê Đăng Doanh, TS. Lưu Bích Hồ, Chủ tịch Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc… đều đánh giá cao cách làm, mô 

hình Tổ công tác của Thủ tướng, nhận định mô hình này đã đem lại hiệu quả trực tiếp, lan tỏa 

mạnh mẽ, cần được nhân rộng. 

Tuy nhiên, một vấn đề nổi lên là qua kiểm tra, vẫn có rất ít bộ, địa phương có những đề xuất 

về điều chỉnh chính sách hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để bảo đảm phù 

hợp với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Trong năm 2017, Tổ công tác sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương, 

trước hết sẽ tập trung kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương còn nợ đọng nhiều nhiệm vụ, có vấn 

đề tồn tại, yếu kém mà chưa được giải quyết dứt điểm; tiến hành kiểm tra chuyên đề việc thực 

hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết 

số 60/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ từ đầu năm 2016…  Đồng thời, 

tiến hành kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương đã được kiểm tra trong việc thực hiện các kết 

luận của Tổ công tác. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ LÀM VIỆC 

TẠI TỈNH BẮC NINH VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 

 

gày 16/02/2017, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó 

Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi 

làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh về công tác cải cách 

hành chính và Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Ninh. 

Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ Nội vụ: Cải cách hành 

chính, Tổ chức - Biên chế, Chính quyền địa phương, Tổng hợp. 

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã 

giới thiệu khái quát về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, 

thế mạnh của tỉnh Bắc Ninh và khẳng 

định quyết tâm của Lãnh đạo tỉnh 

trong đẩy mạnh cải cách hành chính, 

tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi 

thu hút các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước đầu tư vào Bắc Ninh. Lãnh 

đạo Sở Nội vụ đã báo cáo về công tác 

cải cách hành chính và Đề án thành lập 

Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, 

cấp huyện của Bắc Ninh và một số nội 

dung công tác của ngành nội vụ. Các 

thành viên trong đoàn đã phát biểu ý kiến, trao đổi về những nội dung kiến nghị, đề xuất của tỉnh 

Bắc Ninh, liên quan đến chức năng tham mưu của đơn vị mình.  

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị tỉnh Bắc Ninh 

cần đẩy mạnh cải cách hành chính để với tiềm năng, thế mạnh của mình trở thành những tỉnh 

đứng trong tốp đầu về cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Về chủ trương, thống 

nhất với tỉnh Bắc Ninh về Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. 

Trước mắt, đề nghị tỉnh Bắc Ninh thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện 

trực thuộc cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND huyện theo thẩm quyền, bảo đảm hiệu 

quả hoạt động, phù hợp với quy định pháp luật về tổ chức bộ máy và không tăng biên chế. Theo 

N 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban 

chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại buổi làm 

việc 
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dõi, đánh giá hoạt động của Trung tâm hành chính công một cách chặt chẽ và kịp thời báo cáo 

Bộ Nội vụ những vấn đề phát sinh. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với UBND tỉnh về việc trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định về đề xuất thành lập Trung tâm hành chính công trực thuộc 

UBND tỉnh và UBND huyện. Về Chỉ số cải cách hành chính, căn cứ vào kết quả Chỉ số những 

năm qua, rút kinh nghiệm những tiêu chí đạt điểm thấp để có biện pháp đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải thiện kết quả ở những năm sau. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần phải phối hợp chặt 

chẽ với nhau trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh; tiến hành đo lường sự hài 

lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là trong 

lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của các cơ quan, tạo sự minh bạch, khách quan và thuận lợi cho cá nhân, tổ chức./. 

Văn Quyết - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

 

BỘ NỘI VỤ HỌP BÁO 

CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CHO BÁO CHÍ 

 

áng ngày 17/02/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ 

Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin 

định kỳ cho báo chí về kết quả triển khai công tác 

trong thời gian qua, dự kiến một số nhiệm vụ trọng 

tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ và một số 

vấn đề dư luận quan tâm. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ 

trì buổi Họp báo. 

Tại Họp báo, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh 

Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ đã 

thông báo tới các cơ quan thông tấn, báo chí kết 

quả triển khai công tác trong thời gian qua và dự kiến một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 

thời gian tới của Bộ Nội vụ. 

Theo đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tập trung 

cao để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền thông qua, ban hành và ban hành theo thẩm quyền: 

Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, 

cấp sở, cấp phòng; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

S 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát 

biểu tại buổi họp báo 
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Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương thực hiện tinh 

giản biên chế; Quyết định 1998/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và 

biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017; Quyết 

định ban hành Chương trình công tác và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2017 của Bộ Nội vụ; Quyết định phê duyệt Đề án “xác định Chỉ số cải cách hành chính của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết 

định phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 

2016 của các bộ, ngành, địa phương; Các quyết định giao biên chế công chức hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất 

đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017. 

Về một số nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong thời gian từ nay đến hết tháng 3/2017 của Bộ Nội 

vụ: Báo cáo Bộ Chính trị Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và 

chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”; Trình phiên họp Chính phủ thường 

kỳ Đề án Văn hóa công vụ; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Kế hoạch tổ 

chức triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định việc áp dụng chức danh 

chuyên gia cao cấp; Nghị định quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ 

quan hành chính nhà nước; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Báo cáo thường trực Chính phủ về việc 

ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài 

chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật về hội 

và nghị định hướng dẫn Luật; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về xử lý kỷ 

luật hành chính đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu; Nghị định quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính; Chuẩn bị Báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ 

về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Nghị 

định số 29/2012/NĐ-CP, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý công chức, 

viên chức và hợp đồng lao động; Dự thảo 02 Nghị định thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự 

thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2035; Dự 

thảo Đề án sửa đổi, bổ sung phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án phương pháp đánh giá tổ chức; Dự thảo Đề 

án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; Tiếp tục nghiên cứu, 

chỉnh sửa hoàn thiện Đề án “Thí điểm thực hiện chế độ công chức hợp đồng”; Triển khai xây 

dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch 
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và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và sửa đổi 

Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công 

chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; tập trung trả lời chất vấn của Đại biểu 

Quốc hội, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV gửi đến Bộ Nội vụ; tổ chức 

thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 

lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ; tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá 

công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017… 

Về một số vấn đề mà dư luận quan tâm trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Nguyễn Duy 

Thăng, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ đã trực 

tiếp trả lời các vấn đề như: 

Liên quan đến việc sáp nhập quận tại thành phố Hồ Chí Minh 

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành cho biết, tính cho đến thời điểm này, Bộ Nội vụ 

chưa nhận được văn bản chính thức của thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập quận. 

Tuy nhiên, căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đặc điểm, tình hình cụ thể của địa 

phương, nếu TP Hồ Chí Minh (và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước) đề xuất thực hiện việc 

sáp nhập quận nói riêng, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nói chung thì quan điểm của Bộ 

Nội vụ rất ủng hộ vấn đề này. Việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính sẽ góp phần giảm đầu 

mối, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phù 

hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan, đặc biệt là thực hiện được chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW 

ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Thông tin liên quan đến 55 giáo viên chấm dứt hợp đồng lao động tại huyện Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Theo quy định của pháp luật về viên chức, việc liên quan đến 55 giáo viên chấm dứt hợp 

đồng tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thuộc trách nhiệm của UBND huyện Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên theo thẩm quyền phân cấp quy định. Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tiến hành 

thanh tra, kiểm tra toàn diện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ viên chức giáo 

viên của tỉnh để có biện pháp chấn chỉnh nếu có sai phạm. 

Thông tin dƣ luận về việc cả nhà làm quan 

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra 

các vụ báo chí phản ánh về việc lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà 

vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý. 
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Bộ cũng đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát theo thông tin báo chí phản ánh, tổng hợp 

được 9 địa phương, đơn vị bao gồm: Tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế; huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk; tỉnh Bình Định; huyện Phong 

Điền, Cần Thơ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính; tỉnh 

Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở y tế thành phố Đà Nẵng. 

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 03/11/2016. Bộ đã tiến hành kiểm tra để xác minh các hồ sơ, 

tài liệu liên quan đến các trường hợp theo thông tin báo chí phản ánh tại 09 địa phương, kết quả: 

Số người nhà của một số lãnh đạo tại 09 địa phương là 60 người (thực tế có 02 người không có 

quan hệ họ hàng). Trong đó, số người nhà có quan hệ ruột thịt là 18 người (có chức vụ 15 người, 

không có chức vụ 3 người); số người nhà có quan hệ họ hàng là 40 người (có chức vụ 22 người, 

không có chức vụ 18 người); số người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước là 24 người, 

cơ quan Đảng là 6 người, cơ quan đoàn thể là 10 người, đơn vị sự nghiệp là 14 người. 

Qua kiểm tra, tồn tại, thiếu sót trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm như sau: Tại thời điểm bổ 

nhiệm, một số trường hợp còn thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, 

chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học như trường hợp Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Hà Giang; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Chi cục Kiểm lâm thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định; Huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Trình tự bổ nhiệm một số trường hợp không có văn bản đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ 

nhiệm như ở Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định; 

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra, có 01 trường hợp có trình độ chuyên ngành không 

phù hợp với vị trí việc làm như ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk và 1 hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP vượt chỉ tiêu được giao như ở Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Qua kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ đã có báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ 

tịch UBND các tỉnh, thành phố và thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các cơ quan đơn vụ thực hiện một 

số nội dung: Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối 

với tổ chức, cá nhân có liên quan.  

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu của các công chức, viên chức được bổ nhiệm chức vụ  

lãnh đạo, quản lý theo kết quả kiểm tra; xem xét theo thẩm quyền việc miễn nhiệm chức vụ đối 

với các trường hợp không đáp ứng theo quy định. 

Đề nghị thu hồi Quyết định tiếp nhận công tác tại UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên-  Huế 

đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện A Lưới do không thực 

hiện trình tự thủ tục xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển; xem xét việc miễn nhiệm chức vụ 

lãnh đạo đối với ông Hà. 

Đề nghị bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ, chuyên môn (Đại học Kinh tế - chuyên 

ngành Ngân hàng) đối với ông Bun Lắp Ksor, Phó trưởng phòng Dân tộc UBND huyện Buôn 

Đôn và đề nghị chấm dứt hợp đồng lái xe tại cơ quan Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với 

ông Nguyễn Văn Thanh do vượt chỉ tiêu được giao. 
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Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng ở Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội tỉnh Hải Dƣơng 

Tại thời điểm 15/10/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 09 

phòng với số lượng Phó Trưởng phòng là 31 người, trong đó có 06 phòng chuyên môn có số 

lượng Phó Trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương trình UBND tỉnh là 08 người.  

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương 

quyết định cho 07 công chức thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ 

chức vụ của công chức) và 01 Phó Trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016 số 

lượng Phó Trưởng phòng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương là 23 người. 

Việc bổ nhiệm  công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Hải Dương có  một số thiếu sót: Có 02 công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn 

ngạch công chức hành chính; một số trường hợp thời gian làm việc chưa đảm bảo đề đánh giá, nhận 

xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ 

nhiệm; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. 

Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Xây dựng, ban hành văn bản quy 

định về điều kiện, tiêu chuấn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng 

thuộc cấp sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù họp với chủ 

trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; thực hiện tuyển 

dụng, bổ nhiệm công chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ 

chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tố chức, cá nhân liên 

quan đến những sai sót, tồn tại, đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tinh Hải Dương rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các trường hơp được bổ nhiệm chức danh 

lãnh đạo cấp phòng; miễn nhiệm chức vụ các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn; 

thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng Phó Trưởng phòng các phòng 

chuyên môn bảo đảm số lượng phù họp quy định. 

Anh Cao – Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 
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NGHỊ ĐỊNH 19 CAN THIỆP QUÁ SÂU 

VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

 

hận định nhiều quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ 

về kinh doanh khí đang can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định trong Nghị định này, như thương nhân phải sở 

hữu các bồn chứa gas và số lượng bình gas tối thiểu, phải thiết lập hệ thống phân phối… 

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo 

Nghị định về kinh doanh khí gas thay thế 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 

của Chính phủ. Theo đánh giá của Bộ, Nghị 

định số 19 được ban hành đã có đóng góp tích 

cực đối với thị trường kinh doanh khí, đặc biệt 

là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng trong thời 

gian qua. 

Tuy nhiên, sau khi triển khai áp dụng đã 

nảy sinh nhiều vấn đề bất cập cần phải xem 

xét, đánh giá tổng thể và hoàn thiện. Do đó, 

Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định trong Nghị định này. 

Không can thiệp vào quy mô doanh nghiệp 

Cụ thể, việc quy định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có kho tổng dung tích các bồn 

chứa tối thiểu 3.000 m
3
 gas, có số lượng chai gas với với tổng dung tích chứa tối thiểu hơn 3,93 

triệu lít; thương nhân phân phối khí có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m
3
, có số 

lượng chai với tổng dung tích chứa tối thiểu 2,62 triệu lít… là quá lớn. 

“Các điều kiện kinh doanh trên dẫn đến việc loại bỏ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia 

mới vào thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp đã có quá trình đầu tư, hoạt động có hiệu quả. 

Điều này sẽ gây ra những thiệt hại cho các doanh nghiệp nói trên, các doanh nghiệp này muốn 

tiếp tục kinh doanh thì phải đáp ứng được các điều kiện trên tức là bình quân mỗi doanh nghiệp 

sẽ buộc phải đầu tư thêm hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào hệ thống bồn chứa, 

bình gas chỉ với mục đích để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mà không cần thiết để sử 

dụng vào sản xuất, kinh doanh”, dự thảo tờ trình của Bộ Công Thương nêu rõ. 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, với tinh thần Nhà nước không can thiệp 

quá sâu vào hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, đặc biệt không quy định điều 

kiện liên quan đến quy mô của doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất bỏ các điều kiện về quy 

mô kinh doanh như trên. 

N 

Doanh nghiệp kinh doanh gas sẽ không phải đáp ứng yêu 

cầu về số lượng vỏ bình gas tối thiểu 
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Tương tự, Bộ cũng đề xuất bỏ quy định thương nhân phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, 

sở hữu trạm cấp khí. Bộ Công Thương cho rằng, quy định như vậy là can thiệp quá sâu vào hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, chưa phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp. 

Mặt khác, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự chủ và đi thuê cầu cảng của các doanh nghiệp 

khác đã có cầu cảng sẵn để tiếp nhận khí từ tàu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình 

được thuận lợi chứ không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải có cầu cảng. 

Còn việc quy định trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm cấp 

khí phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu và thương nhân phân phối khí tại 

Nghị định 19/2016/NĐ-CP là có sự phân biệt và gây khó khăn cho các trạm nạp, trạm cấp khí đã 

tồn tại độc lập. 

Doanh nghiệp có quyền không lập hệ thống phân phối 

Bộ Công Thương cũng đề xuất bỏ quy định thương nhân kinh doanh khí phải thiết lập hệ 

thống phân phối. Vì quy định thương nhân phải thiết lập hệ thống phân phối như Nghị định 

19/2016/NĐ-CP vô hình chung cản trở doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, chưa 

phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP. 

Việc thiết lập hệ thống phân phối hay không là do sự tự chủ của doanh nghiệp căn cứ vào 

quy mô và năng lực của mình để thiết lập đảm bảo phù hợp các quy định về thiết lập đại lý như 

quy định của Luật Thương mại, không nhất thiết tất cả các thương nhân kinh doanh khí đều phải 

thiết lập hệ thống phân phối của mình như Nghị định đã quy định. 

Cùng với đó, Bộ đề nghị bỏ quy định yêu cầu tất cả các thương nhân kinh doanh khí phải dự 

trữ lưu thông mặt hàng khí. 

Cùng với đó, Bộ đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến an toàn đối với cơ sở tồn chứa 

khí; an toàn đối với trạm nạp, trạm cấp khí; an toàn trong vận chuyển giao nhận khí; an toàn đối 

với cửa hàng bán lẻ LPG chai; an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG; quy định điều 

kiện đối với cơ sản kiểm định chai chứa LPG và cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG; cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các cơ sở này. 

Để hạn chế tình trạng chiếm dụng trái phép, tranh giành chai LPG; nạn cưa tai mài vỏ chai 

LPG diễn ra thường xuyên gây mất an toàn, cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của con người 

khi sử dụng gas, khi tiến hành sửa đổi Nghị định 19/2016/NĐ-CP sẽ bổ sung một chương quy 

định riêng về quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. 

Về mặt thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đề xuất giảm thời hạn cấp các Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày theo phương án tổng thể đơn giản hóa thủ 

tục hành chính của Bộ năm 2017 đã phê duyệt. 
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Dự thảo thay thế Nghị định 19 sẽ: 

1. Bỏ quy định thương nhân đầu mối phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG 

2. Bỏ quy định thương nhân phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí 

Bỏ loại hình thương nhân phân phối khí, tổng đại lý và đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

4. Bỏ quy định thương nhân kinh doanh khí phải thiết lập hệ thống phân phối 

5. Bỏ quy định yêu cầu tất cả các thương nhân kinh doanh khí phải dự trữ lưu thông mặt hàng khí 

6. Bổ sung các quy định liên quan đến an toàn 

7. Giảm thời hạn cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày 

Nguồn: canhtranhquocgia.vn 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

SẼ CUNG CẤP 19 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

Ở MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4 

 

heo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan này đã sẵn sàng cung cấp 19 dịch vụ công 

trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4. 

Ở hai mức độ này, người sử dụng có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản; các giao dịch 

trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Riêng ở mức 

độ 4, dịch vụ cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. 

Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3 gồm 5 dịch vụ đối với lĩnh vực địa chất 

và khoáng sản; 4 dịch vụ đối với lĩnh vực môi trường; 6 dịch vụ đối với lĩnh vực đo đạc và bản 

đồ. Riêng ở mức độ 4 chỉ sẵn sàng thực hiện cho 4 dịch vụ công trong lĩnh vực khí tượng thủy 

văn và biến đổi khí hậu bao gồm: Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC; Xác nhận đăng 

ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b; Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC và Đăng 

ký xuất khẩu chất thải nguy hại. 

Nguồn: thanhnien.vn 

T 
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TIN ĐỊA PHƢƠNG 

 

HÀ NỘI THÍ ĐIỂM KHOÁN KINH PHÍ, THU HỒI XE CÔNG 

 

au khi thực hiện thí điểm khoán kinh phí, toàn bộ xe phục vụ công tác chung do các cơ 

quan, đơn vị đang quản lý sẽ được thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn 

Đức Chung vừa quyết định thí điểm khoán kinh 

phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung khi đi 

công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 9 cơ 

quan, đơn vị, áp dụng từ ngày 01/03/2017. 

Đối tượng áp dụng gồm các chức danh lãnh 

đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe phục vụ công tác 

chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố; Phó Chủ tịch HĐND, 

UBND quận, huyện thí điểm. 

Phạm vi thực hiện thí điểm tại 9 cơ quan, đơn vị gồm các sở: Tài chính, Kế hoạch- đầu tư, 

Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội và các quận Hà Đông, Long Biên, các 

huyện Thanh Trì, Gia Lâm. 

Việc thí điểm khoán kinh phí phí sử dụng xe phục vụ công tác chung được UBND thành phố 

Hà Nội yêu cầu phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hằng 

năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe được quyết 

định lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức. 

Thứ nhất, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực 

hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô ban hành quyết định khoán kinh phí cho từng chức 

danh, nhưng không vượt quá mức khoán tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng. 

Thứ hai, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ tưởng cơ quan, đơn vị thực hiện thí 

điểm khoán kinh phí quyết định khoán kinh phí sử dụng xe cho từng chức danh theo nguyên tắc 

khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh nhân đơn giá 13.000 đ/km. 

Việc sắp xếp, xử lý số xe tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán được UBND thành 

phố Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND thành phố thu 

hồi toàn bộ số xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn. 

Nguồn: tuoitre.vn 

 

S 

Ảnh minh họa 
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HÀ NỘI GIẢM ĐƢỢC HÀNG TRĂM 

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG, BAN 

 

í thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao 

kết quả Thành phố đạt được khi 

thực hiện Nghị quyết tinh giản bộ máy tạo sự 

đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. 

Chiều ngày 17/02/2017, Ban Chỉ đạo 

(BCĐ) thành phố Hà Nội thực hiện Nghị 

quyết 39-NQ/TƯ tiến hành họp phiên thứ 6, 

thảo luận về kết quả thực hiện công tác năm 

2016, phương hướng công tác năm 2017, 

xem xét Báo cáo thẩm định đề án vị trí việc 

làm khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các 

tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội. 

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết 

quả thành phố đạt được khi thực hiện Nghị quyết 39 với sự chủ động, bài bản, tạo sự đồng thuận 

cao trong hệ thống chính trị. 

Về nhiệm vụ năm 2017, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, khối lượng công việc 

còn rất lớn. Vì vậy, các cấp, các ngành cần nỗ lực và dành sự quan tâm chỉ đạo hơn nữa, trong đó 

nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, qua 

đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi 

cán bộ, công, viên chức của thành phố, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Tiếp tục 

đánh giá hiệu quả các mô hình sắp xếp mới, làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng ở các cơ quan, 

đơn vị trong quá trình thực hiện để Nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn. 

Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ông Vũ Đức Bảo nêu rõ: 

Thành phố đã cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39 - 

NQ/TƯ theo hướng tinh gọn bộ máy và bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy được trình 

độ, ý thức trách nhiệm của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Qua rà soát sắp xếp, toàn Thành phố đã giảm được 59 phòng, ban; giảm 39 Trưởng phòng, ban, 

143 Phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 ban quản lý dự án, 2 quỹ, 

giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các ban quản lý dự án và quỹ. 

Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả, chất lượng, khối lượng công việc 

được cải thiện, phát huy được trình độ, ý thức trách nhiệm của đông đảo đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức và người lao động. 

B 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải 

chủ trì phiên họp 
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Các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau sắp xếp dự kiến giảm được 128 đầu mối 

với quan, đơn vị. 

Cùng với đó, khối các cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã hoàn 

thành rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy 

Khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố, tổ chức chính trị thành 

phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội 

Nông dân tại 7 quận. 

Khối các cơ quan trực thuộc UBND thành phố đã hoàn thành rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ 

cấu tổ chức của 22/22 sở và tương đương. UBND thành phố cũng đã hoàn thành sắp xếp lại các 

ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; sắp xếp lại BCĐ Giải phóng mặt bằng thành phố; sáp nhập 3 

quỹ thành 1 đơn vị trực thuộc thành phố. 

Ông Vũ Đức Bảo cho biết thêm, từ năm 2008 đến nay, thành phố không tăng tổng biên chế 

công chức. Dự kiến năm 2017, khối cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội giảm 69 

biên chế so với hiện nay, đến năm 2020 giảm 423 người so với hiện nay; giảm được chi ngân 

sách từ khoảng 9,9 tỷ đồng đến khoảng 59,5 tỷ đồng…/. 

Nguồn: vov.vn 

 

HÀ NỘI: ĐỘT PHÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, 

TẠO CHUYỂN BIẾN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 

VÀ KỶ LUẬT, KỶ CƢƠNG 

 

hực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố 

Hà Nội và Chương trình tổng thể về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, 

thời gian qua, công tác CCHC của thành phố Hà Nội được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có 

hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Đây thực sự trở thành 

khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. 

Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, CCHC ở Hà Nội thời gian qua vẫn còn những hạn chế; chỉ 

số năng lực cạnh tranh của thành phố chưa có sự đột phá; một số chỉ số đánh giá còn thấp, 

chuyển biến chậm. Một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của Thủ 

đô chưa được xây dựng. Việc ban hành các cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích, đẩy mạnh 

xã hội hóa và thu hút đầu tư còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định của Trung ương có thời điểm chưa kịp thời... 

T 
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Từ những hạn chế, bất cập trên, Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, phải tập trung xây dựng 

nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở về CCHC. Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý trên địa bàn, tạo thuận lợi tối đa phục vụ 

nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. 

Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định, trọng tâm CCHC là cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, làm giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC. Tổ 

chức các bộ máy cơ quan phải được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, 

hiệu quả; cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xác định rõ trách nhiệm người đứng 

đầu cấp ủy và chính quyền các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 

hoạt động quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức đồng bộ, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng 

lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, 

ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Chỉ tiêu mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt ra trong CCHC khá rõ ràng và khoa học, được cụ 

thể theo 5 nội dung: Thể chế; TTHC, bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính và ứng dụng CNTT. Theo đó, trong cải cách thể 

chế, tập trung rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015; xác định, kiến nghị với Trung ương những cơ chế chính sách 

đặc thù theo Luật Thủ đô, phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố. Trong năm 2016, các cơ 

quan, đơn vị của thành phố đã hoàn thành xây dựng quy chế, quy trình và phân công rõ trách 

nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ những việc được làm, không 

được làm cho từng bộ phận, từng đơn vị. Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong quá trình 

thực hiện giải quyết TTHC liên thông. Cụ thể hóa các chế tài xử lý cán bộ, công chức, viên chức 

vi phạm trách nhiệm và đạo đức công vụ, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Về TTHC, thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát các quy định về TTHC theo hướng rút ngắn quy 

trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ; giảm thời gian và chi phí thực hiện; ưu 

tiên các TTHC phục vụ hội nhập quốc tế, khởi sự doanh nghiệp, đời sống dân sinh, các lĩnh vực về 

tài chính đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, y tế, chính 

sách người có công, phòng cháy, chữa cháy... Tập trung cải cách TTHC trong nội bộ các cơ quan 

hành chính. Xây dựng quy trình, quy chế phối hợp liên thông, nhằm giải quyết các công việc liên 

quan đến trách nhiệm của các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã. Quy định cơ chế một cửa trong việc 

cung cấp các dịch vụ công tại những đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước. Đẩy 

mạnh rà soát, công bố, công khai các dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

Nhà nước; nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân. 

Thành ủy Hà Nội cũng quyết liệt triển khai, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ 

17



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ động rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự 

nghiệp thuộc thành phố và cấp huyện, khắc phục tình trạng cát cứ, phân tán nguồn lực đầu tư từ 

ngân sách Nhà nước. Phân cấp, ủy quyền hợp lý, rành mạch, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, 

thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, bảo đảm công khai, minh bạch. Chú trọng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung thực hiện nghiêm túc đồng 

bộ và có hiệu quả về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Thành phố thực hiện đổi mới phương thức tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, nâng 

cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Thí điểm 

thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý, nhân rộng phương thức thi tuyển công chức qua 

phần mềm máy vi tính. Đảng bộ thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án: Đào tạo cán bộ 

nguồn; đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên ngành; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao của thành phố giai đoạn 2016-2020; đào tạo kỹ năng quản lý và sử dụng, ứng dụng CNTT... 

Về cải cách tài chính công, Đảng bộ thành phố xác định và thực hiện mức tài chính hợp lý, 

hiệu quả theo kết quả công việc được giao ở các cơ quan, đơn vị. Thí điểm thực hiện cấp ngân 

sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu 

theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Xác định thực hiện cơ chế quản 

lý tài chính thu - chi để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, nhằm 

giảm chi ngân sách Nhà nước, giảm biên chế... Khuyến khích sự tham gia của các khu vực tư 

nhân trong cung cấp các dịch vụ công do đơn vị sự nghiệp phù hợp sang công ty cổ phần, nhằm 

nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. 

Vấn đề hiện đại hóa hành chính cũng được thành phố quan tâm, đầu tư đồng bộ, thống nhất, 

dứt điểm phương tiện, máy vi tính, phần mềm cho các cơ quan từ thành phố đến xã, phường, thị 

trấn để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, như mục tiêu chương 

trình đề ra. Đã tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu thành phố; thực hiện việc tích hợp cơ sở dữ 

liệu về dân cư, kiến trúc, quy hoạch, đầu tư, hạ tầng kỹ thuật đô thị để phục vụ chính quyền điện 

tử. Triển khai cơ sở dữ liệu dân cư và dịch vụ công theo lộ trình; hoàn thành việc lắp đặt mạng, 

lắp đặt thiết bị đào tạo cơ bản, đào tạo sử dụng phần mềm tại tất cả các xã, phường, thị trấn... 

Triển khai hình thức thuê doanh nghiệp CNTT thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần, hoặc thuê 

trọn gói để các cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến... 

Để thực hiện hiệu quả CCHC, Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra nhiều giải pháp quan trọng, 

trong đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả 

giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; giữa cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác 

CCHC, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị. Đồng chí bí thư cấp ủy, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC; chịu trách 

nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị và lĩnh vực quản lý. Xác định các 

mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của CCHC bảo đảm sát với tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và 
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Thành ủy Hà Nội, phù hợp với tình hình thực tiễn; coi trọng thí điểm trong triển khai CCHC. 

Nghiên cứu thành lập tổ tư vấn đánh giá hiệu quả CCHC ở một số lĩnh vực. 

Các cấp của thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ 

quan chuyên môn thực hiện CCHC; có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với công 

chức trực tiếp phụ trách, tham mưu, thừa hành công tác CCHC ở các cấp, các ngành; kiên quyết 

xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định, nhiệm vụ được giao; tiếp tục hoàn 

thiện và thực hiện quy định về trách nhiệm báo cáo, giải trình của cán bộ, công chức... 

Quá trình thực hiện, các cấp, các cơ quan, đơn vị của thành phố coi trọng phát huy sức mạnh 

tập thể, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội đối với công tác CCHC; 

nhân rộng mô hình, cách làm hay, gương làm tốt về CCHC; coi trọng nghiên cứu, trao đổi, học 

tập kinh nghiệm CCHC hiệu quả, phù hợp ở trong và ngoài nước. 

Nguồn: qdnd.vn 

 

SỞ CÔNG THƢƠNG HÀ NỘI: GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP 

 

hủ tục hành chính (TTHC) rườm rà, phức tạp... luôn là nỗi lo thường trực của các doanh 

nghiệp. Nắm được khó khăn này, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã có những 

đổi mới quyết liệt, tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển. 

Cắt giảm thời gian thực hiện TTHC 

Nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh 

doanh, Sở Công thương Hà Nội đã phối hợp chặt 

chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành, các hiệp 

hội, cộng đồng doanh nghiệp thu thập, tìm hiểu 

những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 

từ đó, đề xuất, xây dựng, triển khai đồng bộ, 

quyết liệt nhiều giải pháp, biện pháp hỗ trợ. 

Hiện nay, Sở Công Thương Hà Nội đã thực 

hiện công khai toàn bộ thủ tục và quy định hành 

chính thuộc thẩm quyền, các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về mức thu phí và lệ phí khi giải quyết các TTHC tại bộ phận một cửa bằng 

các hình thức theo quy định; đồng thời công bố và hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính 

trên Cổng thông tin điện tử Ngành Công Thương và Cổng Thông tin của Thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính năm 2016, Sở Công Thương Hà Nội đã rà soát 3 nhóm TTHC thuộc các 

T 

Doanh nghiệp làm TTHC tại bộ phận một cửa, Sở 

Công Thương Hà Nội 
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lĩnh vực dầu khí, công nghiệp tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trong nước với 39 TTHC. Qua 

đó, đã đề xuất trình Thành phố phương án đơn giản hóa 21 TTHC, ước tính tiết kiệm được 441 

triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC hàng năm đối với các TTHC này. 

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, căn cứ điều kiện 

hoạt động thực tế của các phòng chuyên môn, Sở đã xây dựng phương án đề xuất giảm thời gian 

thực hiện 100% các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở, bình quân thời gian giải quyết các TTHC 

được cắt giảm từ 25% - 40%, 100% các hồ sơ TTHC đều được thực hiện đúng và trước thời gian 

đã công bố. 

Việc tích cực, đi đầu trong cải cách TTHC đã được cộng đồng doanh nghiệp Thành phố đánh 

giá cao. Bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố 

Hà Nội cho biết, trong năm 2016, Sở Công Thương với nhiều loại thủ tục liên quan đến doanh 

nghiệp nhất đã có những đổi mới quyết liệt, tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp.  

Kịp thời tháo gỡ khó khăn 

Song song với cải cách TTHC, hiện đại hóa hành chính, Sở Công Thương Hà Nội cũng tham 

mưu cho Thành phố tổ chức 6 hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hội nghị đối thoại 

doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng ngành Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, quận, 

huyện tổ chức 4 hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó, thành phố cùng các sở, 

ngành có giải pháp tháo gỡ kịp thời, cải cách TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh bền vững và phát triển. 

Đặc biệt, để tiết kiệm thời gian, Sở đã đổi mới phương thức họp qua mạng điện tử; tổ chức 

hội nghị trực tuyến với các UBND và Phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã. “100% các văn bản 

của Sở trao đổi với các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng thư điện tử. Đến nay, theo 

khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Công Thương Hà Nội 

đã đạt từ 90% trở lên”, bà Trần Thị Phương Lan khẳng định. 

Thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục rà soát lại quy trình áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008; rà soát văn bản quy phạm pháp luật để trình thành phố 

ban hành thủ tục hành chính phù hợp; đề xuất UBND Thành phố cho phép cải tạo, nâng cấp hạ 

tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng dịch công mức 3, 4 đối với thủ tục hành chính. 

Đồng thời, Sở sẽ phối hợp các quận, huyện triển khai thủ tục hành chính cấp huyện; tạo mọi 

điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: thanglong.chinhphu.vn 
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BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 

 BỆNH VIỆN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM 

KHÔNG DÙNG GIẤY TỜ KHÁM CHỮA BỆNH 

 

ang ra ngoài họp hành hay đi công tác, bác sĩ Giám 

đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức vẫn có thể trực tiếp phê 

duyệt giấy tờ bằng chữ ký số thông qua phần mềm chuyên dụng 

của bệnh viện. 

Hàng loạt tin nhắn thông báo được gửi tới điện thoại bác sĩ, 

Giám đốc bệnh viện Quận Thủ Đức Nguyễn Minh Quân với 

những nội dung hiển thị như "Có hợp đồng gửi từ Khoa khám 

bệnh, cần phê duyệt", "Có đơn từ tên bác sĩ... ,cần phê duyệt"... 

Tất cả đều được bác sĩ Quân xử lý trực tuyến thay vì phải có 

mặt trực tiếp tại bệnh viện để ký vào giấy tờ. Nếu không kịp 

thời phê duyệt, hệ thống tin nhắn sẽ tự động nhắc nhở liên tục 

trên điện thoại cho đến khi nào xử lý xong. 

Quy trình giám đốc phê duyệt trực tuyến này nằm trong đề 

án "Bệnh viện không giấy" mà Bệnh viện Quận Thủ Đức đang 

tiên phong thực hiện trên cả nước. Tâm huyết của vị bác sĩ đứng 

đầu bệnh viện xuất phát từ việc tìm hiểu tài liệu quản lý bệnh 

viện, tham quan học tập các cơ sở y tế nước ngoài. Bệnh viện 

thành lập vào năm 2007 đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý. Từ tháng 7/2015, nơi này là bệnh viện 

duy nhất được Bộ Y tế cấp phép thí điểm bệnh án điện tử sau quá trình khảo sát, chọn lựa khá khắt 

khe. Sau gần 2 năm thực hiện thành công, bệnh viện đang hoàn tất hồ sơ báo cáo Sở và trình lên 

Bộ để xin thẩm định chính thức. 

Hồ sơ bệnh án bằng giấy phải được lưu trữ ít nhất 10 năm và một số trường hợp phải đến 15, 

20 năm theo quy định pháp luật. Các bệnh viện hiện chi phí khá tốn kém cho việc thuê nhiều kho 

lưu trữ, bảo vệ canh giữ. Khi có vấn đề cần kiểm tra lại bệnh án, việc tìm kiếm trong kho vô 

cùng vất vả và tốn thời gian. Với bệnh án điện tử, các thông tin tại Bệnh viện Quận Thủ Đức 

được số hóa và lưu trữ trên Internet, không in ra giấy nữa, việc tìm kiếm theo mã số rất dễ dàng. 

"Trong hồ sơ bệnh án bằng giấy, nhiều bác sĩ còn ghi diễn biến bệnh chưa đầy đủ, ghi chép 

sai sót hoặc chữ viết của bác sĩ khó đọc có thể dẫn đến nhiều rủi ro, nhầm lẫn trong điều trị", bác 

sĩ Quân phân tích. Bệnh án điện tử đảm bảo sạch đẹp, đầy đủ các yêu cầu, quản lý được sự tuân 

thủ theo phác đồ, không còn sai sót trong việc thống kê sai số lượng thuốc, tránh được sao chép 

Đ 

Tin nhắn báo giải quyết công việc 

về điện thoại giám đốc bệnh viện 
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sai, chỉ định không phù hợp về thời gian... Đặc biệt bệnh viện không in rửa phim chụp giúp tiết 

kiệm một khoản chi phí rất lớn, không gây ô nhiễm môi trường, nặng nề trong quá trình lưu trữ. 

Hình ảnh phim trên máy tính có thể phóng to thu nhỏ, chỉnh sáng dễ dàng, có sẵn công cụ đo 

lường thuận tiện trong chẩn đoán, hội chẩn. 

Các bước trong quy trình khám chữa bệnh từ 

lúc bệnh nhân vào viện đến ra viện cũng được số 

hóa tối đa, rút ngắn thời gian chờ đợi. Mỗi lần 

đến khám, bệnh nhân chỉ cần quẹt mã vạch bảo 

hiểm y tế vào máy để lấy số thứ tự thay vì cầm sổ 

giấy xếp hàng chờ đợi. Khi bác sĩ chỉ định đi siêu 

âm hay xét nghiệm, số thứ tự cũng đã được sắp 

xếp sẵn thay vì phải xin số lại từ đầu. Các bảng 

tra cứu thông tin, bảng chỉ dẫn đặt ở tiền sảnh, 

khu vực tiếp tân, bảng hiển thị tên điện tử hỗ trợ 

tối đa cho người bệnh. Bảng giá, lịch làm việc 

của bác sĩ hàng tuần đều được cập nhật trên 

website bệnh viện. Khi bệnh nhân xuất viện, tổng 

đài bệnh viện tự động nhắn tin dặn dò tái khám, uống thuốc. 

Ngoài cải tiến quy trình khám chữa bệnh thông minh giúp ích cho người bệnh, việc ứng dụng 

công nghệ thông tin hạn chế các vấn đề tiêu cực, đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản 

lý bệnh viện. Mỗi bác sĩ, lãnh đạo khoa phòng có những phân quyền riêng trong việc xét duyệt 

hay trình giấy tờ của hệ thống phần mềm của bệnh viện. Đơn giản nhất như việc xin nghỉ phép, 

hồ sơ đi học đều được giải quyết hiệu quả trên điện thoại, máy tính thay vì in ra rồi trực tiếp 

mang đi các nơi để trình. Đơn thuốc điện tử cũng góp phần ngăn chặn tình trạng bác sĩ kê toa 

thuốc, chỉ định cận lâm sàng tràn lan, không phù hợp, vượt ngưỡng quy định. 

"Bệnh viện không giấy không có nghĩa là 

vào bệnh viện không hề có giấy tờ, mà những 

gì có thể ứng dụng công nghệ thông tin thì 

triển khai thực hiện, giảm tối đa giấy tờ không 

cần thiết", bác sĩ Quân chia sẻ.  

Là đơn vị đi đầu, bệnh viện không ít lần 

làm sai phải sửa đổi, điều chỉnh liên tục để đi 

vào nề nếp, không áp dụng một cách cứng 

nhắc, máy móc. Đội ngũ kỹ thuật của bệnh 

viện gồm 17 thành viên đảm bảo cho quá trình 

vận hành của hệ thống, giải quyết những vấn đề phát sinh. Điểm hạn chế của bệnh án điện tử là 

người dùng phải mang thiết bị token USB để thực hiện y lệnh. Mất token USB, quá trình làm lại 

Máy đăng ký khám bệnh có nơi quét mã vạch bảo 

hiểm y tế, lấy số thứ tự. Người bệnh có thể tự thực 

hiện đăng ký tái khám tại quầy máy mà không cần 

đến nhân viên y tế 

Phần mềm theo dõi sử dụng thuốc của bác sĩ 
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mất vài ngày nên ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện đang xây dựng các app (ứng 

dụng) trên smartphone giúp bệnh nhân dễ dàng tra cứu thông tin điều trị. 

Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh 

án điện tử là hướng phát triển trong thời gian tới. Mô hình thành công tại Bệnh viện Quận Thủ 

Đức sẽ được nhân rộng, trước mắt ở các bệnh viện đầu ngành thành phố và sau đó là toàn bộ cơ 

sở y tế, tiến tới quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Bệnh án điện 

tử đòi hỏi phải số hóa hồ sơ, yêu cầu bệnh viện phải trang bị hệ thống công nghệ thông tin đủ 

mạnh, với nguồn nhân lực, hạ tầng, kinh phí được tập trung đầu tư, là xu hướng của nhiều nước 

tiên tiến trên thế giới. 

 Nguồn: vnexpress.net 

 

 

23



 

  

 

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TIẾP TỤC ĐẨY MAṆH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

THEO TINH THẦN NGHI ̣QUYẾT ĐAỊ HÔỊ XII CỦA ĐẢNG 

 

ua 30 năm thưc̣ hiêṇ công cuôc̣ đổi mới toàn diêṇ đất nước , cùng với đổi mới hệ thống 

chính trị và cải cách bộ máy nhà nước nói chung, cải cách hành chính nhà nước luôn là 

một chủ trương nhất quán của Đảng, là điều kiện tiên quyết, yếu tố bảo đảm cho sự thành công 

của cải cách kinh tế - xã hội của đất nước ta. Theo đó, qua các kỳ Đại hội, Đảng ta đã có nhiều 

nghị quyết về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Như vậy, có thể khẳng 

định rằng, cải cách hành chính là một yêu cầu tất yếu khách quan đặt ra trong quá trình phát 

triển, có ý nghĩa hết sức quan trọng thúc đẩy cải cách kinh tế và bảo đảm sự thành công của 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 phê 

duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là 

Chương trình tổng thể). Theo đó, xác định mục tiêu của cải cách hành chính là (i) Xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng 

lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; 

(ii) Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu 

chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc 

tuân thủ thủ tục hành chính; (iii) Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung 

ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; (iv) Bảo đảm 

thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con 

người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước; (v) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát 

triển của đất nước. Chương trình tổng thể đã xác định tiếp tục triển khai cải cách hành chính 

trên 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài 

chính công; Hiện đại hoá hành chính. Trong đó, trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 

10 năm tới là: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng cải cách 

chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức làm việc; nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.  

1. Những kết quả chủ yếu đạt được trong cải cách hành chính thời gian qua 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương 

các cấp, thời gian qua, cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và thu được 

Q 
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nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Khái 

quát những kết quả chủ yếu đạt được trên các lĩnh vực như sau: 

 Một là, hệ thống thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường tiếp tục được bổ sung, hoàn 

thiện. Trong thời gian qua, cải cách thể chế đã được xác định là trọng tâm của cải cách hành 

chính, phản ánh sư ̣lañh đaọ của Đảng , công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ trong thực hiện mục tiêu xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển. Theo đó, hệ 

thống thể chế, luật pháp của Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương về phát triển 

kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường công tác đối ngoại... đã được 

ban hành tương đối đồng bộ, đầy đủ. Thể chế của nền hành chính được cải cách và dần được 

hoàn thiện cơ bản; thể chế về xã hội hóa, hợp tác công - tư được ban hành và từng bước đi vào 

cuộc sống. Thể chế về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính; về mối quan hệ giữa Nhà nước 

với người dân tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã bảo 

đảm quyền tiếp cận pháp luật của Nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành 

pháp luật của người dân. 

 Hai là, bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến điạ phương tiếp tục được hoàn 

thiện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Đã tiến hành 

tổng rà soát và ban hành các quy định mới về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và biên chế hiện có của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 

dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, 

tổ chức khác thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương. Phân cấp quản 

lý giữa Trung ương - địa phương tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Chính phủ tăng cường giải 

quyết các vấn đề có tính chiến lược , đẩy maṇh kiểm tra , giám sát đối với các nhiệm vụ đã phân 

cấp cho địa phương. Hoàn thành việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập để có các hình thức 

chuyển đổi phù hợp. Triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn 

vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch 

vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa 

học và công nghệ. 

 Ba là, cải cách thủ tục hành chính được xác định là một khâu trọng tâm và đã được triển 

khai ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hoá, tạo môi trường thuận lợi, thông 

thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân 

dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, 

đăng ký kinh doanh, xây dựng, đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, cấp giấy chứng minh thư... nhằm cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư. Việc triển khai thực 

thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ đã 

được các bộ, ngành thực hiện cơ bản hoàn thành với việc đã đơn giản hóa 4.481/4.723 thủ tục 

hành chính, đạt tỷ lệ 94,87% (tính đến hết năm 2015). Hàng năm, việc rà soát, đơn giản hóa thủ 
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tục hành chính ; viêc̣ công bố , niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính đã giúp giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia . Nhiều đề 

án, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính mang tính đột phá được nghiên cứu xây dựng và triển 

khai thực hiện , thông qua đó , đa ̃đaṭ đươc̣ nhiều kết quả tích cưc̣ , đăc̣ biêṭ là các kết quả cải 

cách, cắt giảm thời gian và thủ tục hành chính về thuế và bảo hiểm xã hội. Cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại các địa phương, góp phần đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà cho người 

dân, tổ chức. 

 Bốn là, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước có 

bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống văn bản pháp luật cụ thể hóa 

quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện. Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 phê duyệt Đề án 

đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm xây dựng một nền công vụ "chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả". Theo đó, cải cách chế đô ̣công vu ̣, công 

chức giai đoaṇ vừa qua đã tập trung mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức 

có phẩm chất, kỹ năng, nghiệp vụ, có cơ cấu hợp lý trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ 

sở của việc xác định vị trí việc làm. Đến tháng 12 năm 2015, Bộ Nội vụ đã cùng các bộ quản lý 

công chức chuyên ngành ban hành được 47 tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức. Bên cạnh 

đó, Bộ Nội vụ cũng đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện và ban hành 

các thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành. Công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức đã tập trung vào việc bảo đảm tính khách 

quan, công bằng. Phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng được thí điểm 

đổi mới bước đầu tạo môi trường cạnh tranh, thu hút người có phẩm chất, năng lực tham gia 

tuyển chọn, được dư luận ủng hộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được tập 

trung vào việc nâng cao kiến thức theo cơ chế quản lý mới và kỹ năng làm việc. 

 Công tác quản lý cán bộ , công chức; đánh giá, phân loại công chức , viên chức, đăc̣ biêṭ 

là việc chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ , công chức, viên chức đa ̃đươc̣ đẩy maṇh triển khai 

thưc̣ hiêṇ. Đã xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người 

có tài năng trong hoạt động công vụ . Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ , công chức bước đầu đươc̣ triển khai . Cải cách tiền lương và các chế 

độ chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo lộ trình. 

Các chính sách thu hút, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức phát huy tài năng trong 

hoạt động công vụ tiếp tục được quan tâm, cụ thể hóa.  

 Năm là, thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách quản lý thu chi ngân sách và quản lý sử 

dụng tài sản nhà nước từng bước được đổi mới, hoàn thiện và ngày càng phù hợp hơn, qua đó 

làm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách 

nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch và trách 
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nhiệm giải trình trong thực hiện ngân sách. Việc luật hoá và công khai hoá các nguồn thu và 

các khoản chi ngân sách nhà nước đã nâng cao tính dân chủ và minh bạch trong quản lý ngân 

sách quốc gia. Thủ tục hành chính trong thu, chi ngân sách nhà nước cũng được cải cách mạnh 

mẽ theo hướng bảo đảm công khai, công bằng, thuận lợi, đúng pháp luật. Việc quản lý, sử dụng 

và đầu tư mua sắm tài sản công được quy định chặt chẽ hơn. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập tiếp tục được 

triển khai thực hiện. 

Các cơ chế, chính sách về thuế, tiền lương, tiền công, bảo hiểm, an sinh xã hội tiếp tục 

được Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình cải cách. Cơ chế, 

chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý việc vay và trả nợ nước ngoài, nợ 

Chính phủ, nợ quốc gia, nợ công; phân bổ ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính nhà 

nước tiếp tục được đổi mới. 

 Sáu là, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính đã 

được đẩy mạnh, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công cho người 

dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch. Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm thúc đẩy ứng dụng công 

nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin 

điện tử hành chính của Chính phủ trên mạng Internet. Các bộ, ngành và địa phương đã tăng 

cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và từng 

bước chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào 

hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính công khai, minh bạch 

trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính nhà nước. Trụ 

sở cơ quan hành chính nhà nước được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Một số 

địa phương có điều kiện đã xây dựng được Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, thành phố, 

quận, huyện, như: Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh... tạo điều kiện cho 

việc đổi mới công tác quản lý, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng 

trang thiết bị hiện đại trong hoạt động của cơ quan hành chính. 

 2. Những hạn chế, bất cập 

 Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, so với mục tiêu cải cách và yêu cầu thực 

tế còn nhiều hạn chế, bất cập, đó là: 

 - Hệ thống thể chế, pháp luật vẫn còn chưa đồng bộ và thiếu nhất quán, chưa phù hợp 

với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hoá đời 

sống xã hội trong điều kiện mới. Điều đó thể hiện ở chỗ một số luật, pháp lệnh đã ban hành 

nhưng các nghị định và thông tư hướng dẫn triển khai chậm được ban hành. Vẫn còn tình trạng 

nợ đọng văn bản  trong chương trình lập quy hàng năm. Mức độ phù hợp giữa nội dung của văn 
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bản quy phạm pháp luật với các điều ước quốc tế có liên quan còn hạn chế, công tác rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn chậm.  

 - Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Số lượng các thủ tục 

hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít. Cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được hiện đại hóa 

nền hành chính. Số lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế.  

 - Việc rà soát chức năng , nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm, chưa 

phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ máy 

hành chính còn cồng kềnh, phức tạp, thiếu ổn định. Thực hiện tinh giản biên chế kém hiệu quả. 

Một số lĩnh vực quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo, vướng mắc. Phân cấp quản lý nhà nước 

chưa được thực hiện triệt để, nghiêm túc. Hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung 

ương đến địa phương vẫn chưa thật thống nhất, thông suốt. Phương thức quản lý điều hành của 

bộ máy hành chính chậm thay đổi, quy trình làm việc của các cơ quan hành chính nhìn chung 

còn thiếu tính chuyên nghiệp. Sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá 

trình giải quyết công việc vẫn còn thiếu chặt chẽ. 

 - Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đồng đều, thậm chí còn yếu, nhất là 

năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu và đề xuất các biện pháp giải quyết; một số cán bộ, công 

chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa làm hết trách 

nhiệm, có lúc, có nơi còn có những hành vi nhũng nhiễu , tiêu cực . Châṃ triển khai thưc̣ hiêṇ 

thi tuyển cán bô ̣lañh đaọ quản lý . Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý cán bộ, công 

chức có vi phạm pháp luật chưa thường xuyên, hiệu quả thấp. 

- Cải cách tài chính công thực hiện mới chỉ là bước đầu, kết quả đạt được còn hạn chế. Các 

cơ quan có thẩm quyền quản lý còn chưa mạnh dạn triển khai giao quyền tự chủ cho các đơn vị 

sự nghiệp công lập, thiếu các giải pháp khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập đăng ký 

thực hiện tự chủ; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động dịch vụ công còn chậm.   

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001-2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước kết quả đạt được 

còn hạn chế. Việc hiện đại hoá công sở chưa đồng bộ, dẫn tới manh mún, phân tán. Kết quả 

đầu tư xây dựng trụ sở xã, ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa thực hiện được như mục 

tiêu đề ra.  

- Công tác tuyên truyền cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội 

chưa hiệu quả, chưa đạt được yêu cầu, do đó trong dư luận vẫn cho rằng cải cách hành chính 

còn chậm. Việc huy động được sự tham gia, đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp  là những đối tượng thụ hưởng thành quả của cải cách vào quá trình cải cách hành chính 

còn hạn chế. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
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Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới, 

Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính , nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước là yêu cầu và đòi hỏi khách quan của sự phát triển kinh 

tế - xã hội cũng như hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước trong giai đo ạn hiện nay. Nghị quyết 

Đaị hôị XII của Đảng cũng khẳng điṇh 6 nhiêṃ vu ̣troṇg tâm với muc̣ tiêu đẩy mạnh toàn diện , 

đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ 

bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân. Trong đó, môṭ số nhiêṃ vu ̣troṇg tâm có tác đôṇg quan troṇg , ảnh hưởng lớn đến 

quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính trong giai đoạn tới , như: "Xây dựng tổ chức 

bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ)".  

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng , trong thời 

gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần phải triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm 

vụ cải cách hành chính tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập 

trung các nội dung chủ yếu sau đây: 

Môṭ là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính. Sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác cải cách hành chính thể hiện thông qua viêc̣ quyết định các mục tiêu , 

quan điểm, chủ trương và giải pháp lớn về cải cách hành chính; lãnh đạo công tác tuyên truyền, 

giáo dục bảo đảm sự nhận thức sâu sắc và thống nhất hành động trong các tổ chức đảng, trong 

cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ cải cách hành chính; lãnh đạo việc xây dựng các thể chế, pháp 

luật, cơ chế, chính sách, phù hợp với thực tế và chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tăng cường 

lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, uốn nắn kịp thời việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết 

của Đảng về công tác cải cách hành chính. Các cấp uỷ đảng phải lãnh đạo cơ quan chính quyền 

xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính 

phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và thông qua kết quả cải cách hành chính mà xem xét, đánh 

giá, sử dụng cán bộ, đảng viên. 

Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, trong đó chủ yếu là thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế về tổ chức, hoạt động của nền hành chính 

Nhà nước. Quan tâm tới chất lượng xây dựng hệ thống văn bản pháp luật theo hướng tạo môi 

trường bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi để các thành phần kinh tế tự do cạnh tranh trên cơ sở 

của pháp luật. Loại bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung những thể chế lạc hậu, bất cập, đồng thời thiết lập 

các thể chế còn thiếu để điều chỉnh các quan hệ kinh tế- xã hội mới phát sinh theo tiến trình 
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phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện kinh 

tế mở, có tính toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng tạo lập đồng bộ hệ thống thể chế 

kinh tế, thể chế hành chính phù hợp với thông lệ chung của thế giới, phải đổi mới tổ chức bộ 

máy và nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức để có thể hòa nhập vào 

cộng đồng quốc tế.   

Ba là, triển khai thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả Luâṭ Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương năm 2015, theo đó, điều chỉnh chức năng của Chính phủ cho phù hợp 

với yêu cầu của cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở đó xác định 

rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ, các bộ, Uỷ ban nhân dân các 

cấp thực hiện vai trò chức năng quản lý nhà nước với các nội dung hoạch định chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và ban hành thể chế, chính sách; nâng cao 

năng lực cán bộ, công chức, chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường 

kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương và phát 

huy được tính chủ động , sáng tạo của các cấp , các ngành trong việc tổ chức triển khai thực 

hiện. Đẩy mạnh phân cấp Trung ương - điạ phương . Kiên quyết thực hiện việc chuyển giao 

mạnh các chức năng, nội dung công việc không thuộc chức năng của hệ thống hành chính cho 

các tổ chức xã hội , tổ chức phi Chính phủ , tổ chức sự nghiệp dịch vụ công , tổ chức doanh 

nghiệp, tư nhân đảm nhiệm ngày càng nhiều hơn theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá . Tiếp tuc̣ cải 

cách và t riển khai trên diêṇ rôṇg cơ chế tư ̣chủ , tư ̣chiụ trách nhiêṃ của các đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ 

dịch vụ công; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung 

cấp trong các liñh vưc̣ giáo duc̣, y tế đaṭ mức trên 80% vào năm 2020. 

Bốn là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng 

của nền kinh tế. Cải cách, đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính 

liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy 

định về thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bãi bỏ 

các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Các thủ tục hành 

chính liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công được đề ra cần phải phù hợp 

với điều kiện thực tế và khả thi; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về 

thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020;  

Năm là, tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Cán bộ , công chức và các văn bản hướng dẫn Luật 

trên cơ sở đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ . Xây dựng và thực hiện chế độ công 

vụ thống nhất , dân chủ , công khai , minh bạch , đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra , giám sát 

song song với viêc̣ taọ dựng cơ chế , chính sách nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bô ̣ , 

công chức. Tập trung, nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức, bảo đảm sát thực, khách quan, minh bạch, đề cao, phát huy vai trò và trách nhiệm 
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của người đứng đầu, từng bước tạo những chuyển biến tích cực, công khai kết quả đánh giá, tạo 

sự đồng thuận của dư luận xã hội. Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

và thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Sáu là , triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 

36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ 

thông tin vào quản lý hành chính và sử dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả trong 

công tác chỉ đạo , điều hành tập trung , thống nhất của Chính phủ và hệ thống hành chính các 

cấp. Đồng thời , đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước và trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu 

quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch 

vụ công./. 

Lê Viñh Tân - Uỷ viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

 

NGƯỜI CÓ CHỨC QUYỀN SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC 

SẼ THÀNH LỰC CẢN TRONG CƠ QUAN 

 

hững biểu hiện của sự suy thoái ở trong mỗi người có chức có quyền sẽ trở thành lực 

cản trong cơ quan, đơn vị, gây ra mất đoàn kết 

Lý luận có vai trò quan trọng đối với Đảng và hoạt động của Đảng. Nếu không chú tâm 

nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ dẫn đến suy thoái về 

tư tưởng chính trị. Suy thoái đó diễn ra mà không ngăn chặn sẽ dẫn đến coi thường lý luận, 

càng lười học, không đủ sức bảo vệ bản thân và dễ tiếp thu tư tưởng trái chiều. 

Khi khẳng định tầm quan trọng của lý luận 

đối với Đảng và hoạt động của Đảng, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã dẫn lời Lênin rằng “Không có lý 

luận cách mạng thì không có phong trào cách 

mạng". Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng 

đánh giá: “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên 

cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc 

đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý”. 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, 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 

N 
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hóa” trong nội bộ đã chỉ ra một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, trong đó có sự 

“hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và “Nhận thức 

sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước”. 

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh, cho rằng: Trung ương nhấn mạnh việc lười học tập Chủ nghĩa Mác- Lênin, 

Tư tưởng Hồ Chí Minh; lười học tập chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, nghiên cứu 

chính sách pháp luật của nhà nước cũng chính là biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị. 

“Đảng chỉ ra các biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị, tôi cho là rất đúng, rất chính 

xác. Đây cũng là nét mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, là không nói chung chung 

nữa mà phân tích cụ thể để mỗi cán bộ Đảng viên tự soi mình vào các biểu hiện suy thoái đó, 

xem mình có hay không, mức độ như thế nào để cảnh tỉnh, nhắc nhở, tự phê bình và phê bình 

trong nội bộ chi bộ", PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nói. 

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đang tác động lớn đến niềm tin vào chế độ 

xã hội mà Đảng và nhân dân lựa chọn. Khi niềm tin suy giảm sẽ giảm sức phấn đấu và ý chí 

chiến đấu. Đặc biệt, những biểu hiện của sự suy thoái ở trong mỗi người có chức có quyền sẽ 

trở thành lực cản trong cơ quan, đơn vị, gây ra mất đoàn kết. Bên cạnh đó, không học lý luận, 

quan tâm đến lý luận thì lý luận sẽ ngày càng bị cùn đi và sẽ rất dễ tiếp thu tư tưởng không 

chính thống. Như vậy sẽ không đấu tranh để bảo vệ được tư tưởng đúng đắn của Đảng. 

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, giảng viên cao cấp (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh), khẳng định: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng chính trị chính là hiện nay trong Đảng có bộ phận cán bộ không chú tâm 

nghiên cứu lý luận. Vì không chú tâm nghiên cứu lý luận về tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin 

dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Suy thoái đó diễn ra mà không ngăn chặn được thì làm 

mất bản chất cách mạng, mất vị trí vai trò lãnh đạo. 

Vì vậy, theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, 

phải nâng cao trình độ trí tuệ, trình độ lý luận, 

củng cố nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngăn chặn 

cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sự 

phai nhạt lý tưởng, không tin tưởng vào con 

đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc và 

Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay. 

Hậu quả của nhận thức sai lệch trong 

nghiên cứu, vận dụng lý luận chính trị và tư 

tưởng Hồ Chí Minh dẫn đến dễ coi thường lý luận và càng lười học, không đủ sức bảo vệ bản 

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc 
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thân và do đó dễ tiếp thu tư tưởng trái chiều. Bởi vậy, để khắc phục khuyết điểm, ngăn chặn 

suy thoái, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng đưa ra 4 nhóm giải pháp. Ở ngay nhóm giải 

pháp đầu tiên, Trung ương yêu cầu phải học lý luận chính trị và tự phê bình, phê bình. 

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn cho rằng việc học tập lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác - Lênin, 

Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, đảng viên. Để chống suy thoái tư tưởng chính trị, thì ý thức trách nhiệm đó phải 

được nâng lên. Các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch học tập hàng năm đối với đảng viên và cử 

người đi học. “Chỉ khi nào anh học một cách bài bản mới thấy được cái mới của lý luận, thấy 

được sự sáng tạo của lý luận.Thực tế trong 30 năm đổi mới vừa qua những vấn đề về hoàn thiện 

về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã có những bước tiến, từ 

việc nghiên cứu lý luận, tiếp cận lý luận hiện đại. Trên cơ sở đó có nền tảng vững chắc là phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối cách mạng của Việt 

Nam. Nền tảng đó không ai có thể phủ nhận được”, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nói. 

Mới đây, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại Trường Chính trị Trường Chinh, tỉnh Nam Định. 

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư đề nghị khắc phục triệt để tình trạng lười học lý luận, các biểu 

hiện xem nhẹ vai trò lý luận Mác - Lênin, trong khi các lực lượng thù địch đang ra sức chống 

phá hệ tư tưởng của Đảng ta... Tổng Bí thư yêu cầu, việc giảng dạy lý luận chính trị phải kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết với thực hành, giữa thực tiễn với lý luận, tránh tình trạng 

giảng lý thuyết suông, không có phương pháp dạy và học đúng đắn... 

Để tránh tình trạng nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý 

luận chính trị, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải khiêm tốn, khắc phục khó khăn trong 

nghiên cứu, học tập; dũng cảm bảo vệ chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh. Đó cũng chính là thực hiện những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trong việc 

nghiên cứu, vận dụng lý luận cách mạng đối với Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cốt 

cán của Đảng./. 

Nguồn: vov.vn 
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“KHÔNG KIỂM SOÁT DÒNG TIỀN DỊCH CHUYỂN, 

KÊ KHAI TÀI SẢN CHỈ ĐỂ ĐẤY” 

 

ng Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 

Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, chừng nào không kiểm soát được 

dòng tiền, dòng tài sản dịch chuyển ngầm thì khi đó việc kê khai tài sản cũng chỉ để đấy. 

Sự minh bạch của khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng của bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ 

trưởng Bộ Công Thương đúng, sai đến đâu, cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ. Song, qua 

vụ việc này thêm một lần nữa cho thấy công tác kê khai, công khai tài sản của cán bộ, đảng 

viên còn nhiều tồn tại. Đó còn là câu chuyện kiểm soát quyền lực ra sao để phòng ngừa cán bộ 

có thể lợi dụng việc công để trục lợi cá nhân. 

Về nội dung này, phóng viên VOV phỏng 

vấn ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 

niên và Nhi đồng của Quốc hội. 

PV: Vụ việc liên quan đến bà Hồ Thị Kim 

Thoa – Thứ trưởng Bộ Công Thương thêm 

một lần nữa cho thấy công tác kê khai, công 

khai và kiểm soát tài sản của cán bộ, đảng 

viên có nhiều điểm bất hợp lý và cần sửa đổi. 

Ông đánh giá thế nào về nhận định này? 

Ông Lê Như Tiến: Sự việc này nói đến 

một điều: tại sao cán bộ lãnh đạo cấp Thứ 

trưởng của một Bộ lại có một khối lượng tài sản khổng lồ đến như thế mà bao nhiêu năm nay 

không bị phát hiện? Trong khi đó, hàng năm chúng ta đều có kê khai tài sản, sự chuyển dịch tài 

sản của cán bộ, công chức. Vào mỗi kỳ bầu cử hay đại hội cũng đều có kê khai tài sản. Tuy 

nhiên, tôi thấy rằng, hầu như các cấp lãnh đạo đều kê khai tài sản theo đúng quy định nhưng có 

công khai tài sản đó và việc kê khai có trung thực không? 

Rõ ràng đây là một vấn đề mà không phải chỉ có một mình Thứ trưởng Bộ Công Thương, 

nếu kiểm tra lại và dư luận xem xét, các cơ quan chức năng vào cuộc thì còn rất nhiều người 

khác, chức vụ tương đương hoặc cao hơn, thấp hơn cũng có những khối tài sản khổng lồ mà 

bằng cảm quan chúng ta cũng có thể thấy. Nhưng cơ chế nào để kiểm tra, giám sát được khối 

tài sản đó là cả một vấn đề. 

Ô 

Ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc hội 

34

http://images.vov.vn/w600/uploaded/pks3wd07dsq/2017_02_20/215944_1_jivh_mwqx.jpg


 

  

 

 

GÓC NHÌN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

PV: Phải chăng để việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thực chất thì phải có đơn 

vị chịu trách nhiệm kiểm soát việc kê khai và quan trọng là công khai số tài sản đó để nhân 

dân và báo chí giám sát, thưa ông? 

Ông Lê Như Tiến: Đúng như vậy. Kê khai xong rồi thì hầu như các bản kê khai đó cất vào 

tủ của những người quản lý nhân sự hoặc để ở một nơi nào rất khó kiểm soát, kiểm tra. Kê khai 

phải đi đôi với công khai và minh bạch. Muốn minh bạch thì chúng ta phải quản lý được dòng 

tài sản, dòng tiền dịch chuyển như thế nào của mỗi cán bộ, công chức. 

Chừng nào không kiểm soát được dòng tiền, dòng tài sản dịch chuyển, mà nó là dòng dịch 

chuyển ngầm thì khi đó kê khai cũng chỉ để đấy mà thôi. Lâu nay, tôi thấy cũng chưa xử lý 

trước pháp luật những ai kê khai không trung thực hoặc bị kỷ luật ở cấp này, cấp khác. Điều đó 

cũng thể hiện sự chưa nghiêm minh của chúng ta. 

PV: Trả lời báo chí, đại diện Bộ Công Thương đã xác nhận số tài sản lớn của Thứ 

trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã được kê khai mà không cho biết Bộ đã xác minh, kiểm tra 

nguồn gốc tài sản này hay chưa. Theo ông, trong trường hợp này Bộ Công Thương đã làm 

hết trách nhiệm trong việc minh bạch tài sản cán bộ của mình hay chưa? 

Ông Lê Như Tiến: Xác minh tài sản là một mặt, nhưng quan trọng nhất phải tìm ra nguồn 

gốc của tài sản đó. Nếu tài sản đó có nguồn gốc bất minh thì cơ quan chức năng phải vào cuộc, 

xử lý nghiêm theo pháp luật. Nếu thông tin đó không đúng như thế mà chỉ là tin đồn thì phải 

minh oan cho cán bộ của mình. 

PV: Nhiều chuyên gia kinh tế thắc mắc, bà Hồ Thị Kim Thoa từng là lãnh đạo Công ty 

cổ phần bóng đèn Điện Quang, lên làm Thứ trưởng lại quản lý cả doanh nghiệp mà bà 

Thoa cùng gia đình sở hữu cổ đông rất lớn thì liệu có đúng pháp luật hay không? Lãnh đạo 

phụ trách ngành có được giữ cổ phần chi phối khi lên chức hay không, thưa ông? 

Ông Lê Như Tiến: Tôi cũng băn khoăn về việc đó. Trước đó, anh đã làm lãnh đạo cơ 

quan, sau này lên chức anh lại quản lý nhà nước về ngành đó và trực tiếp quản lý doanh nghiệp 

đó, rõ ràng có những vấn đề thiếu chặt chẽ và kẽ hở. Vì khi họ có quyền thì rất dễ lạm quyền, 

lộng quyền. 

Trong Luật phòng, chống tham nhũng cũng đã có những quy định về việc cán bộ, công 

chức làm ở mức nào thì người nhà không được tham gia vào hoặc anh đã là cán bộ quản lý nhà 

nước thì phải rất cẩn trọng trong việc giao cho người ta quản lý những doanh nghiệp, tập đoàn 

mà trước đó họ là người đứng đầu, nhưng cũng chính chúng ta cũng chưa cụ thể hóa được 

Luật. Có rất nhiều điều trong Luật phòng, chống tham nhũng còn chưa có văn bản hướng dẫn. 

Đây cũng chính là một kẽ hở cần lấp đầy. 

Nguồn: vov.vn 
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CẦN XỬ LÝ ĐẾN CÙNG HIỆN TƯỢNG 

“CẢ NHÀ LÀM QUAN” 

 

ại cuộc họp báo mới đây, Bộ Nội vụ 

đã công khai danh sách 9 đơn vị, địa 

phương có việc tuyển dụng, bổ nhiệm người 

thân gồm: Tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên - Huế; huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk 

Lắk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; tỉnh Yên Bái và Trung tâm Pháp y 

thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Dư luận cán bộ, đảng viên và người dân 

đồng tình với việc công khai sai phạm liên 

quan đến công tác cán bộ. Dư luận cũng mong muốn sau khi công bố tình trạng này, các cơ 

quan chức năng cần xử lý đến nơi đến chốn để trả lại sự công bằng. 

Bổ nhiệm cán bộ cùng gia đình do sự nể nang 

Từ năm 2016, dư luận tỉnh Thừa Thiên - Huế "nóng" lên khi nhiều anh em trong gia đình 

Bí thư Huyện ủy A Lưới nắm giữ các chức vụ chủ chốt tại địa phương này. Cụ thể, ông Hồ 

Xuân Trăng (46 tuổi), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện A Lưới là anh em “cột chèo” 

với ông Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Bà Lê 

Thị Thêm, vợ ông Trăng giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới. 

Ngoài ra, ông Trăng còn có 2 người em “cột chèo” khác là ông Nguyễn Nam Sinh, đang 

giữ chức Phó Trưởng Công an huyện và ông Hồ Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện A Lưới. 

Ông Trần Hữu, cán bộ hưu trí phường Thuận Hòa, thành phố Huế cho rằng: “Huyện A 

Lưới bổ nhiệm cán bộ trong cùng gia đình như vậy tạo dư luận không tốt. Thứ nhất, khi họp 

hành không có tính phê và tự phê, không có tính đấu tranh, giải quyết những công việc mang 

tính chất gia đình. Vấn đề này, Bộ Nội vụ phải kiểm tra kỹ và phải có định hướng, luân chuyển 

cán bộ nếu có năng lực. Tường hợp nào không đúng quy trình, thiếu bằng cấp trong bổ nhiệm 

cán bộ thì dứt khoát phải loại bỏ và kiểm điểm một cách nghiêm túc, chỗ nào sai phạm thì phải 

xử lý ngay”. 

T 

Dư luận mong muốn sau khi công bố tình trạng tuyển 

dụng, bổ nhiệm người thân, các cơ quan chức năng 

cần xử lý đến nơi đến chốn để trả lại sự công bằng 

36

http://images.vov.vn/w600/uploaded/pks3wd07dsq/2017_02_19/anh_vmhb.jpg


 

  

 

 

GÓC NHÌN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Theo ông Nguyễn Đình Lỡn, cán bộ hưu trí ở thành phố Huế, việc nhiều anh em cùng gia 

đình làm lãnh đạo tại một địa phương là điều "không hay". Nếu tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận 

việc bổ nhiệm là đúng quy trình thì phải kiểm tra quy trình đó, đặc biệt là về năng lực, bằng cấp 

khi bổ nhiệm. 

“Để xảy ra chuyện lãnh đạo huyện A Lưới có quan hệ bà con với nhau là do sự nể nang, 

không nói thẳng, nói thật. Trước đây, chọn người vào ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp của huyện A Lưới có thực sự công bằng, có dân chủ hay không? Ban Tổ chức Huyện ủy, 

cấp trên duyệt có đảm đúng hay không? Những nhân sự đó, nếu cấp trên tin tưởng có năng lực 

thì nên thuyên chuyển một vị trí nào thích hợp. Bếu có năng lực thì thuyên chuyển cán bộ đó 

lên tỉnh, còn nếu thiếu năng lực thì bố trí một vị trí nào đó cho thích hợp”, ông Nguyễn Đình 

Lỡn đặt vấn đề. 

Xử lý tận cùng vấn đề bổ nhiệm người thân 

Trong số 9 địa phương, đơn vị "cả họ làm quan" vừa được Bộ Nội vụ công bố có Trung 

tâm Pháp y, thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Trước khi Bộ Nội vụ đưa ra thông tin này, Sở Y 

tế thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo kiểm tra xử lý, công khai trước dư luận từ cuối năm 2016. 

Theo đó, việc hợp đồng, tuyển dụng, bổ nhiệm trong giai đoạn ông Võ Đình Thạnh còn làm 

Giám đốc Trung tâm đều đúng quy trình, quy định. Với cấp Phó phòng thì đã lấy phiếu tín 

nhiệm tập thể. 

Người thân của ông Thạnh làm việc tại Trung tâm Pháp y Đà Nẵng có ông Võ Văn Bảy là 

em ruột, làm lái xe kiêm quản lý vật tư thiết bị. Vợ ông Bảy, tức em dâu ông Thạnh là bà Trần 

Thị Thu Vân được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ; 

Trần Thị Ngọc Linh, cháu ông Thạnh, làm nhân viên Văn thư lưu trữ. 

Trước khi bổ nhiệm bà Vân, đơn vị đã lấy phiếu tín nhiệm, các quy trình đều đảm bảo. Việc 

tuyển dụng ông Võ Văn Bảy vào làm việc cũng đảm bảo tiêu chuẩn. 

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thì Trung tâm Pháp y là 

đơn vị rất đặc thù, thu nhập thấp, điều kiện làm việc khó khăn, không ai muốn về làm việc và 

rất khó tuyển dụng cán bộ. 

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, ông Võ Đình 

Thạnh đã nghỉ hưu hơn 1,5 năm nay. Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về 

việc này, đồng thời UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo xử lý. 

“Sau khi có kết luận, UBND thành phố đã chỉ đạo cho Sở Y tế xử lý việc đó. Có những sai 

phạm nhưng cũng có những cái không phải sai phạm. Vừa rồi chúng tôi đã có báo cáo Bộ Nội 

vụ, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có kết luận; đồng thời rà soát lại những việc mà Trung tâm Pháp y 

làm, cái gì sai sẽ đề nghị sửa”, ông Võ Ngọc Đồng nói. 
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PGS.TS Hồ Tấn Sáng, Giảng viên Khoa Xây 

dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực III cho 

rằng, trong thời điểm Đảng ta đang thực hiện 

Nghị quyết Trung 4, khóa XII về xây dựng và 

chỉnh đốn Đảng thì việc Bộ Nội vụ công bố 9 

đơn vị, địa phương có tình trạng tuyển dụng, bổ 

nhiệm người thân là việc làm tích cực, góp phần 

chấn chỉnh những biểu hiện của "tự diễn biến" 

"tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Theo ông Hồ Tấn Sáng, các cơ quan chức 

năng phải xử lý đến tận cùng, làm rõ đúng, sai ở 

đâu: “Việc công bố như vậy đã tạo ra hiệu ứng là 

Đảng đang dũng cảm nói lên tất cả. Đảng nói riêng và hệ thống chính trị nói chung đang thực 

hiện được điều là nói thẳng và nói để làm. Quan trọng là xử lý những vấn đề đó như thế nào 

mới là quyết định và những người có thẩm quyền vào cuộc để xử lý vấn đề đó như thế nào để 

thông tin lại với dư luận xã hội”. 

Dư luận hoan nghênh Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra, kết luận cụ thể và công khai danh 

sách các địa phương, đơn vị có sai phạm trong công tác cán bộ. Người dân cũng mong rằng, 

các cơ quan chức năng tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở tất 

cả các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh hiện tượng "cả nhà làm quan"./. 

Nguồn: vov.vn 

 

MỖI ĐỜI BỘ TRƯỞNG 

LẠI THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG, TÊN GỌI VỤ 

 

Ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư 

pháp), đã nêu vấn đề như vậy tại Hội thảo “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - 

khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện” diễn ra sáng ngày 22/02/2017. 

Góp ý tại Hội thảo, ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), cho rằng hiện nay tên gọi và số lượng cấp vụ thay đổi khá 

tùy tiện qua mỗi đời bộ trưởng. Ông Lê Hồng Sơn nhận định các quy định liên quan của 

Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp vụ “khá định tính, mềm dẻo” do đó dẫn 

đến việc áp dụng tùy tiện. 

PGS.TS Hồ Tấn Sáng (Ảnh: Báo Đà Nẵng) 
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 “Mỗi nhiệm kỳ, mỗi đời bộ trưởng lại có 

một sự thay đổi về số lượng, tên gọi các vụ. Sự 

thay đổi này chủ yếu theo hướng tăng thêm, 

chia nhỏ chức năng. Cá biệt có lãnh đạo quan 

niệm rằng bộ có nhiều đầu mối, nhiều đơn vị 

cấp dưới mới oai, mới thể hiện vị thế của bộ, 

ngành mình” - ông Sơn nói. 

Liên quan đến tình trạng “bộ máy phình to, 

biên chế tăng nhanh”, ông Thang Văn Phúc, 

nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, so sánh trong khi Quốc hội, Chính phủ thực hiện giảm bớt số 

lượng các bộ thì tổ chức bên trong các bộ lại phình ra. Trong khi đó bộ máy Chính phủ còn ôm 

đồm nhiều việc, phương thức điều hành còn cũ, vẫn điều hành trực tiếp làm cho chính quyền 

địa phương ỷ lại, chờ trung ương chỉ đạo, do đó còn giữ bộ máy lớn. 

Theo ông Thang Văn Phúc, nguyên nhân của tình trạng này là do các bộ, ngành, địa 

phương vẫn mang nặng tư tưởng bao cấp, xin cho, không tách bạch giữa quản lý nhà nước với 

sản xuất kinh doanh… 

“Thực tế các bộ còn dành bộ máy khá lớn để thực hiện quyền sở hữu nhà nước tại các 

doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực. Như thế thì khó tinh giản được bộ máy Chính 

phủ theo yêu cầu cải cách” - ông Thang Văn Phúc nói. 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay có đến 20/22 bộ, 

ngành (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) đồng thời đề nghị 

tăng biên chế và tổ chức bên trong. Chỉ có hai bộ Nội vụ và 

Công Thương xin giảm cơ cấu tổ chức bên trong, trong đó Bộ 

Công Thương đề nghị giải tán một tổng cục để cơ cấu lại thành 

vụ. Còn tại các địa phương, từ năm 2016 đến nay đã tăng thêm 

13 sở Du lịch, xuất phát đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà 

Nội, Quảng Ninh... 

Cũng theo Bộ Nội vụ, thực hiện Nghị định 108/2014 của 

Chính phủ về tinh giản biên chế, đến nay trên toàn quốc đã giảm 

được hơn 22.300 người. Trong đó khối đảng đoàn thể hơn 900 

người, khối hành chính (đến cấp huyện) là hơn 2.700 người, khối 

sự nghiệp (đến cấp xã) là hơn 14.500 người (trong đó ngành giáo 

dục là 9.600, y tế là 2.300).  

Nguồn: plo.vn 
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TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC ĐÒI HỘ KHẨU: TRÁI LUẬT 

 

ộ khẩu không thể và không bao giờ thay thế cho tài năng” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

Trần Anh Tuấn đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Pháp Luật thành phố Hồ 

Chí Minh liên quan đến việc nhiều tỉnh, thành đều lấy “hộ khẩu” như một trong những điều 

kiện đầu tiên trong tuyển dụng công chức. 

Ông Trần Anh Tuấn nói: “Luật Cán bộ, công chức cũng như Nghị định 24/2010 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức không bao giờ quy định vấn đề hộ khẩu là 

điều kiện để tuyển dụng công chức”. 

Tước đi quyền bình đẳng về cơ hội 

Phóng viên: Cụ thể Luật Cán bộ, công chức 

quy định thế nào, thưa ông? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Chúng ta biết 

Điều 36 Luật Cán bộ, công chức đã quy định 

những tiêu chuẩn rất rõ ràng đối với người đăng 

ký dự tuyển công chức. Luật không phân biệt dân 

tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn 

giáo. Luật quy định rất rõ rằng: Người đăng ký dự 

tuyển công chức đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự 

tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

Như thế, rõ ràng luật không đặt ra vấn đề hộ khẩu. Bởi một nguyên lý bất di bất dịch rằng: 

Bất kể ai là công dân Việt Nam cũng có quyền và được bình đẳng về cơ hội trở thành công 

chức để phục vụ nhân dân. 

PV: Nhưng thực tế là các tỉnh, thành đều lấy tiêu chí “hộ khẩu” áp dụng khi tuyển dụng 

công chức. Phải chăng họ dựa vào quy định “có lý lịch rõ ràng” và “các điều kiện khác” 

như luật quy định? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Hai quy định của luật vừa dẫn ra cũng không có nghĩa là 

phải có hộ khẩu thì mới được dự tuyển công chức. Hai quy định đó chỉ có ý nghĩa rằng: Mọi 

công dân dự tuyển công chức phải có lý lịch rõ ràng, minh bạch về họ tên, ngày tháng năm 

sinh, quê quán, địa chỉ nơi cư trú, quan hệ gia đình, quá trình đào tạo, năng lực, sở trường... và 

được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. Bên cạnh đó phải đáp ứng được các điều 

“H 
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kiện của vị trí việc làm dự tuyển với tính chất như là các điều kiện đặc thù (nếu có). Việc một 

số địa phương đặt ra điều kiện “hộ khẩu” với người dự tuyển là trái pháp luật. 

Việc này, từ năm 2012 cho tới nay, Bộ Nội vụ đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các địa 

phương không đặt điều kiện “hộ khẩu” khi thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức. Vì 

như thế sẽ vô hình trung chỉ những người có hộ khẩu ở địa phương mới được dự tuyển và hạn 

chế việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng ở các địa phương khác về. 

Mọi công dân đều có cơ hội như nhau để trở thành công chức thì việc quy định “hộ khẩu” 

không chỉ vi phạm Luật Cán bộ, công chức mà còn vi phạm khoản 2 Điều 8 Luật Cư trú. Theo 

đó, một trong các hành vi bị nghiêm cấm là “lạm dụng quy định về hộ khẩu để hạn chế quyền, 

lợi ích hợp pháp của công dân”. 

Xử lý nghiêm các nơi làm sai 

PV: Nếu vậy, Bộ Nội vụ sẽ làm gì để tường 

minh rằng “hộ khẩu” không phải là tiêu chí 

trong tuyển dụng công chức, viên chức? 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Tôi khẳng 

định không phải bây giờ mà ngay từ khi Luật 

Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua 

năm 2008, cũng như Nghị định 24/2010 của 

Chính phủ đã tường minh điều này. Tư duy đưa 

“hộ khẩu” vào quy định tuyển dụng sẽ hạn chế 

việc đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức; 

là trái pháp luật; dễ bị hiểu đó là có lợi ích cục 

bộ, là lợi ích nhóm. 

Anh nên nhớ, năm 2014 chính thành phố Hồ Chí Minh đã không quy định “hộ khẩu” trong 

tuyển dụng công chức, viên chức. Nhưng tôi không hiểu tại sao đến bây giờ vẫn có ý kiến đề 

nghị thực hiện quy định vấn đề “hộ khẩu” trong tuyển dụng. 

Điều ấy có lẽ chỉ lý giải rằng: Những quy định của pháp luật vẫn gặp nhiều khó khăn khi 

triển khai trong thực tế, dễ bị làm sai. Trách nhiệm của chúng ta là hãy bảo nhau làm đúng 

pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi sai trái. 

PV: Nhiều ý kiến cho rằng: Việc các địa phương vẫn đưa “hộ khẩu” thành tiêu chí 

tuyển dụng khiến nhiều người tài không thể vào bộ máy hành chính. Từ đó chất lượng nền 

công vụ cũng không tương xứng so với yêu cầu phát triển. 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Tôi hiểu anh đang nói đến việc thu hút nhân tài vào bộ máy 

công quyền. Tôi đồng tình và chia sẻ ý kiến đó. Bởi lẽ một khi pháp luật đã không yêu cầu “hộ 

Các thí sinh chuẩn bị vào phòng thi trong một kỳ thi 

tuyển công chức tại thành phố Hồ Chí Minh 
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khẩu” trong tuyển dụng công chức thì lẽ ra thực tế tuyển dụng cũng phải tuân thủ đúng quy 

định đúng đắn này. 

Nhưng thực tế cho thấy việc thu hút nhân tài vào bộ máy công quyền chưa đạt được kết quả 

như mong muốn, tất nhiên ngoài “hộ khẩu” thì còn nhiều yếu tố khác như bố trí, sử dụng, chính 

sách đãi ngộ, tiền lương, môi trường làm việc. Riêng về hộ khẩu, tôi cho rằng: Nếu một số địa 

phương vẫn quy định thêm điều kiện “hộ khẩu” thì điều đó là đã làm trái Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Cư trú và sẽ không thu hút được những người có năng lực về làm việc. 

Chắc chắn hộ khẩu không thể và không bao giờ thay cho tài năng được. 

PV: Xin cám ơn ông! 

Phải đón nhân tài, bài chạy chức 

Các địa phương sẽ phải có các chính sách để có thể tuyển 

dụng, thu hút được những công chức tốt nhất, có năng lực và 

trách nhiệm nhất, có tinh thần phục vụ cao nhất. Những hệ lụy 

tiêu cực như “chạy” công chức, viên chức có lẽ sẽ không còn đất 

tồn tại. Thông qua đó chất lượng của hoạt động công vụ và hiệu 

quả, hiệu lực của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được nâng 

cao khi thu hút, tụ hội được những thành phần tinh hoa của xã 

hội. 

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn 

Nguồn: plo.vn 
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MỖI ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO LUẬT MỚI 

ĐƯỢC CHI PHÍ SOẠN THẢO 4,5 TRIỆU ĐỒNG 

 

heo Thông tư 338/2016/TT-BTC mà Bộ Tài chính vừa ban hành quy định về lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, kể từ ngày 15/2/2017, mỗi dự 

thảo luật, pháp luật mới hoặc thay thế thì mức chi là 4,5 triệu đồng/đề cương. 

Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật của các cơ quan, đơn vị, bao gồm các văn bản: Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc 

hội; Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ…  

Thông tư cũng nêu rõ các định mức chi có tính chất đặc thù, được bảo đảm từ ngân sách nhà 

nước cho một số nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật. 

Cụ thể, chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản: Đối với luật, pháp lệnh nếu là dự án 

luật, pháp lệnh mới hoặc thay thế thì mức chi là 4,5 triệu đồng/đề cương; nếu là dự án luật, pháp 

lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều thì mức chi là 3,8 triệu đồng/đề cương. 

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Trường hợp văn bản mới hoặc thay thế, mức 

chi là 2,3 triệu đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung, mức chi 1,5 triệu đồng/đề cương. 

Đối với Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ…: Văn bản mới hoặc thay 

thế, mức chi 1 triệu đồng/đề cương; văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều thì mức chi là 800.000 

đồng/đề cương. 

Về chi soạn thảo văn bản, Thông tư quy định: Đối với luật, pháp lệnh mức chi từ 7,5 đến 12 

triệu đồng/dự thảo văn bản tùy theo trường hợp văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung. 

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mức chi từ 4 đến 6 triệu đồng/dự thảo văn bản 

tùy theo trường hợp văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung. 

Đối với Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, mức chi từ 2,7 đến 3,2 triệu 

đồng/dự thảo văn bản tùy theo trường hợp văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung… 

Thông tư cũng quy định rõ nội dung chi cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Trên cơ sở căn cứ tính chất, mức độ phức tạp của mỗi hoạt động xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thông tư quy định cơ quan, đơn vị được giao chủ trì 

thực hiện chi theo những nội dung thuộc phạm vi các hoạt động: Tổng kết việc thi hành pháp luật 

T 
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hiện hành; tập hợp, rà soát đánh giá văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đánh giá tác động 

của chính sách, đánh giá tác động của văn bản; lấy ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia; 

xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, văn bản góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện các loại đề cương, 

báo cáo, dự thảo văn bản… 

Nguồn: phapluatplus.vn 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI 2 THỨ TRƯỞNG 

 

hủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng 

thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 

 

Cụ thể, tại Quyết định 245/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thượng 

tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. 

Tại Quyết định 249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thượng tướng 

Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM NHÂN SỰ 

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG 

 

ại Kỳ họp thứ 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII diễn ra từ ngày 15 – 

17/2/2017, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định thành lập Vụ 

Đào tạo - Bồi dưỡng và trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ của Vụ. 

Theo đó, đồng chí Trần Quốc Hùng, hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I được điều động, bổ 

nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng; 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuấn, chuyên viên cao cấp Vụ IA được điều động, bổ nhiệm giữ chức 

vụ Phó Vụ trưởng; 

Đồng chí Phạm Thanh Long, kiểm tra viên chính Vụ Tổ chức - Cán bộ được điều động, bổ 

nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng; 

T 

T 
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Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương 

trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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