


 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho biết hiện tỉ lệ tinh giản biên chế chưa được 1% là thấp. Do 

đó, Chính phủ giao trách nhiệm người đứng đầu, xem đây là tiêu chí đánh giá và nếu không thực 

hiện tốt thì sẽ xem xét xử lý. 

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu 

rõ: Chủ trương cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước là chủ trương lớn, quan trọng, 

được đề cập trong nhiều Văn kiện của Đảng. Mục tiêu xuyên suốt của việc này là xây dựng bộ 

máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách 

nhiệm của từng cơ quan, các cấp chính quyền. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng nhấn mạnh, Chính phủ luôn nỗ lực sắp xếp, 

kiện toàn bộ máy hành chính Nhà nước, tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, kiện toàn cơ cấu 

Chính phủ, cơ quan Chính phủ và chính quyền địa phương. Thực hiện nhất quán nguyên tắc quản 

lý đa ngành, đa lĩnh vực, giảm đầu mối cấp trung gian, một việc chỉ giao cho một cơ quan, một 

người chịu trách nhiệm chính. Chính phủ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cải cách 

tổ chức bộ máy nhà nước trên cơ sở ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những bất cập, 

nhưng tới đây Chính phủ sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải cách bộ máy 

hành chính Nhà nước. Chính phủ sẽ nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng các nhận định, đánh giá, 

chỉ đạo của Quốc hội, cụ thể hoá các mục tiêu, giải pháp thành các nội dung chỉ đạo điều hành 

với mục tiêu tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu 

lực, hiệu quả, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. 

Từ thực tiễn công tác xây dựng thể chế và cải cách tổ chức bộ máy nhà chính nhà nước, 

Chính phủ kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tăng cường công tác thẩm tra các dự án Luật, 

pháp lệnh, không đưa các quy định về thành lập tổ chức và biên chế vào các văn bản chuyên 

ngành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Chính phủ đang ráo riết chỉ đạo và rà soát các 

luật, pháp lệnh đã có quy định này theo kế hoạch để kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo 

Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

THỦ TƯỚNG: LOẠI KHỎI BỘ MÁY 

CÁN BỘ KHÔNG CHỊU CẢI CÁCH 

 

Tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Cục Kiểm soát thủ tục 

hành chính chiều ngày 16/8, trước phản ánh của một thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục 

hành chính về việc có cán bộ cục, vụ nói rằng “các anh giỏi thì các anh đi thay đổi đi, còn tôi 
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không thay đổi”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị nêu tên cụ thể và loại cán bộ không chịu cải cách 

ra khỏi bộ máy hành chính. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Hội đồng tư vấn  

cải cách thủ tục hành chính và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đạt một 

số kết quả, đã làm được một số việc cho người dân bớt khổ, doanh nghiệp bớt phiền hà vì nhiều 

thủ tục hành chính. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam nhận được sự hoan 

nghênh từ nhiều phía, về ứng xử người dân, về một số hình thức đang tiến hành như công khai 

hóa, minh bạch hóa, một cửa, một cửa liên thông, triển khai trung tâm hành chính công, xúc tiến 

đầu tư ở nhiều địa phương... Số lượng thủ tục hành chính, chi phí thủ tục giảm. Tuy nhiên, người 

dân, doanh nghiệp vẫn còn kêu ca về sự phiền hà, rắc rối, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành 

chính ở khâu này, khâu khác tại nhiều cơ quan khác nhau. Một số việc làm nản lòng nhà đầu tư 

và doanh nghiệp như né tránh trách nhiệm, chỉ dẫn lòng vòng hay thực hiện thiếu thủ tục. 

Tại cuộc họp, một số ý kiến thành viên Hội đồng cho rằng, ngọn lửa cải cách đã được thổi 

bùng lên, tuy nhiên, sức nóng của ngọn lửa chưa lan tỏa nhiều tới cấp cơ sở, tới mỗi cán bộ, công 

chức trực tiếp triển khai thủ tục. Trong khi đó, khâu then chốt của cải cách vẫn là con người 

nhưng một số cán bộ vẫn còn thờ ơ với cải cách. 

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính 

phủ với 20 thành viên là các trí thức, doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp… tập 

trung đề xuất tốt hơn nữa cho Chính phủ, Văn phòng Chính phủ để làm sao những tiếng nói phản 

ánh từ đời sống thực tiễn được giải quyết kịp thời hơn. 

Nhất trí với các thành viên Hội đồng, Thủ tướng cho rằng, có yếu tố rất quan trọng là hệ 

thống các cơ quan nhà nước, nhất là cấp cục, vụ, sở, phòng, huyện, xã phải chuyển biến đồng bộ 
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với chủ trương của Trung ương trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh. Đây là khâu yếu cần khắc phục. 

Thủ tướng chỉ ra các yêu cầu cụ thể đối với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Hội đồng tư 

vấn trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

CHÍNH PHỦ ÁP CHUẨN OECD ĐỂ BÃI BỎ GIẤY PHÉP CON 

 

Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo nguyên tắc thị trường của OECD, 

đề xuất bãi bỏ các điều kiện hạn chế cạnh tranh. Nhiệm vụ này được Chính phủ giao cho Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện. 

OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) gồm các nước có nền kinh tế phát triển trên 

thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu. Theo các chuyên gia, OECD đã đặt ra tiêu chí 

chuẩn mực nhất về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo VCCI, trong 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hiện có tổng số 5.719 điều 

kiện kinh doanh (thường được gọi là giấy phép con). Trong đó, nhiều nhất là Bộ Công Thương 

có 27 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý với 1.220 điều kiện kinh 

doanh. Ít nhất là Bộ Xây dựng cũng có 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 106 điều 

kiện kinh doanh.   

Nhiều điều kiện kinh doanh được cho là bất hợp lý, không cần thiết, gây cản trở cho người 

dân và doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ trước ngày 25/8, trong đó có kiến nghị phương án xử lý cụ thể tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh…. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 

SẼ CHUẨN HÓA 500 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cơ quan này đang yêu cầu các đơn vị 

trực thuộc phải rà soát, chuẩn hóa và trình Bộ trên 500 thủ tục hành chính trước 15/9/2017. 

Cũng theo đánh giá, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có tiến bộ trong cải 

cách thủ tục hành chính nhưng so với các bộ, ngành khác vẫn còn rất chậm. 

http://www.baodientuchinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Chinh-phu-ap-chuan-OECD-de-bai-bo-giay-phep-con/313784.vgp
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Từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, 

công khai và cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ 

thông tin với một cửa quốc gia.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng lưu ý, trong các thủ tục hành chính phải ưu 

tiên các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, trong đó liên quan chính đến Cục Thú y, Cục Chăn 

nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Thủy sản; đặc biệt là ban hành công bố danh mục mã HS. 

Phấn đấu từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, 

công bố, công khai và cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, 

chia sẻ thông tin với một cửa quốc gia.  

Nguồn: daidoanket.vn 

 

NGƯỜI DÂN THAM GIA CHẤM ĐIỂM 

LÀ PHƯƠNG THỨC ĐỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Ngày 16/8, Văn phòng Chính phủ, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến 

góp ý Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách TTHC.  

Tại đây, nhiều ý kiến cho rằng, người dân tham gia chấm điểm dịch vụ hành chính công là 

phương thức tốt để cải cách thủ tục hành chính hiện nay.   

Dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

dựa trên kinh nghiệm triển khai các chương trình, dự án tại cấp cơ sở. 

Nội dung Dự thảo Nghị định này nhấn mạnh vai trò của người dân trong trong giám sát, 

đánh giá các thủ tục hành chính công; Đồng thời khuyến nghị hoàn thiện hệ thống dịch vụ hành 

chính công theo hướng đặt người dân làm trung tâm của cải cách hành chính, đẩy mạnh công 

khai minh bạch, kết nối nhanh chóng giữa người dân và các cơ quan quản lý Nhà nước, tiết 

kiệm thời gian, công sức và chi phí giao dịch, tạo điều kiện loại bỏ mọi chi phí không chính 

thức thông qua việc xây dựng hệ thống dịch vụ hành chính công điện tử, cổng chính phủ điện 

tử và công dân điện tử…. 

Nguồn: vov.vn 
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TỔNG CỤC HẢI QUAN: 

TỪ 16/10, THÍ ĐIỂM NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ VÀ THÔNG QUAN 

 

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về việc triển khai Đề án 

“Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. 

Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” được Tổng cục 

Hải quan ra quyết định phê duyệt ngày 21/6/2017, với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người 

nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh 

toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác. 

Tổng cục Hải quan đã thông báo đến các ngân hàng thương mại phối hợp thu kế hoạch triển 

khai thí điểm Đề án sẽ bắt đầu từ ngày 16/10/2017. 

Đề án hướng tới giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp 

thuế; qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của 

Chính phủ…. 

Nguồn: kinhtedothi.vn 
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TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 

HÀ NỘI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 187/KH-

UBND triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước thuộc thành phố. 

Kế hoạch nêu rõ, việc thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo của thành 

phố và góp phần vào xây dựng Hệ thống quốc gia được đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp 

thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp thành phố Hà Nội. 

Việc đơn giản hóa chế độ báo cáo nhằm loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần 

thiết, giảm tải áp lực hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà 

nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực thực hiện. 

Ngoài ra, kế hoạch yêu cầu việc đơn giản hóa chế độ báo cáo phải nhằm thực hiện thống 

nhất, đồng bộ về chế độ báo báo, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo 

theo quy định; sử dụng thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt 

động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền. Giảm tối 

thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội 

dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí. 

Xây dựng phân hệ phần mềm báo cáo theo Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo 

quốc gia; đảm bảo sự kết nối, liên thông và chia sẻ quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu 

quả; mẫu, biểu báo cáo được tối ưu hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục 

vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo. 

Nguồn: kinhtedothi.vn 

 

HÀ NỘI: 6 THÁNG, GIẢM ĐƯỢC 330 BIÊN CHẾ 

 

Tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều ngày 15/8, 

ông Phan Chu Đức - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ cho biết, thực hiện 

Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, thời gian qua Hà Nội đã giảm 143 phó phòng, ban. 6 tháng 
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đầu năm 2017 Hà Nội đã giảm được 330 biên chế. Trong đó, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP sau khi xây dựng Đề án vị trí việc làm giảm 104 biên 

chế so với tổng biên chế Trung ương giao.  

Nguồn: daidoanket.vn 

 

 

ĐÀ NẴNG TRẢ LƯƠNG GẤP 280 LẦN MỨC CƠ SỞ 

ĐỂ HÚT NGƯỜI TÀI 

 

HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố, hiệu lực từ đầu tháng tám. 

Theo đó, để thu hút chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người đã tốt nghiệp đại 

học hệ chính quy tập trung loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong 

nước và nước ngoài, thành phố hỗ trợ mức kinh phí từ 80 đến 280 lần mức lương cơ sở; tùy 

thuộc vào trình độ và cơ sở đào tạo. 

Những nhân tài được hưởng mức lương này phải là người có nguyện vọng đến làm việc lâu 

dài tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; những chuyên gia có uy tín trên các 

lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu nhằm phục vụ kinh tế - xã hội. 

Riêng một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút, ngoài khoản hỗ trợ như trên, nhân tài còn 

được hỗ trợ thêm kinh phí không quá 200 lần mức lương cơ sở; ưu tiên xem xét việc tuyển dụng 

công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành. 

Những trường hợp khó khăn và có nhu cầu thực sự về nhà ở, thành phố sẽ xem xét cho thuê 

nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ vay vốn ưu đãi 10 đến 15 năm để mua nhà ở xã hội. 

Đà Nẵng là địa phương có nhiều chính sách thu hút, trải thảm đón nhân tài về làm việc. 

Thành phố đã thực hiện đề án đưa học viên đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, với số 

tiền đầu tư cho mỗi học viên lên đến hàng tỷ đồng.  

Nguồn: vnexpress.net 

 

LÀO CAI: 58 THƯ XIN LỖI NHÂN DÂN 

VÌ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẤT ĐAI KHÔNG ĐÚNG PHIẾU HẸN 

 

Từ đầu năm 2017 tới nay Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) đã công 

bố trên hộp thư xin lỗi nhân dân 58 thư xin lỗi gửi người dân trong và ngoài tỉnh Lào Cai gửi tới 
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Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Lào Cai làm thủ tục giấy tờ về đất đai chậm 

thời gian không đúng với phiếu hẹn. 

Đây là cách làm tốt của thành phố Lào Cai cần được nhân rộng vì qua nội dung thư xin lỗi 

nhân dân đăng công khai trên hộp thư xin lỗi nhân dân của Cổng thông tin điện tử thành phố Lào 

Cai ( laocai@laocai.gov.vn) góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan hành 

chính Nhà nước  trong khi thực hiện nhiệm vụ và qua đó giúp người dân thủ tục hành chính  giải 

quyết đất đai của mình qua bộ phận một cửa, trong đó chủ yếu làm thủ tục về sổ đỏ quyền sử 

dụng đất, nếu chậm được giải quyết so với phiếu hẹn do nguyên nhân gì để biết thông cảm và để 

cùng cơ quan chức năng khắc phục thiếu sót thủ tục còn thiếu. 

Năm 2016, thư xin lỗi do Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai (UBND thành phố Lào Cai) ban 

hành gửi người dân có thời gian giải quyết thủ tục giấy tờ đất đai bị chậm so với phiếu hẹn, còn 

từ năm 2017 nếu do chậm thủ tục giấy tờ đất đai sẽ do lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai thành phố Lào Cai trực tiếp viết gửi thư xin lỗi đăng trên Hộp thư xin lỗi nhân dân trên 

Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai.  

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn 

 

TỈNH NINH THUẬN: CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NỘI VỤ  

 

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số1457/QĐ- UBND về 

việc công bố Bộ Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, Bộ Thủ tục hành chính bao gồm 3 phần: 

Phần I là Danh mục thủ tục hành chính bao gồm 4 lĩnh vực, 34 thủ tục (lĩnh vực tổ chức phi 

chính phủ: 17 thủ tục, lĩnh vực công chức viên chức: 10 thủ tục, lĩnh vực xây dựng chính quyền 

và công tác thanh niên: 04 thủ tục, lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: 03 

thủ tục); 

Phần II là Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính, trong đó nêu rõ nội dung chi tiết của 

từng lĩnh vực; 

Phần III là Danh mục thủ tục hành chính được thay thế. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nội vụ Ninh Thuận. Cũng theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu 

cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các 
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sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Quyết định này. 

Tô Ngọc Liên - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (tổng hợp từ nguồn của UBND tỉnh Ninh Thuận) 

 

TRÀ VINH: CHỈ ĐAỌ THƯC̣ HIÊṆ NHIÊṂ VU ̣

NHẰM NÂNG CAO CHỈ SỐ HIÊỤ QUẢ QUẢN TRI ̣

VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH (PAPI) 

 

Chỉ số Hiêụ quả quản tri ̣ và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đo lường mức đô ̣ hiêụ quả 

trong công tác quản tri ̣và hành chính công ở cấp tỉnh hàng năm thông qua 06 nôị dung: Tham 

gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bac̣h; Trách nhiêṃ giải trình với người dân; 

Kiểm soát tham nhũng khu vưc̣ công; Thủ tuc̣ hành chính; Cung ứng dic̣h vu ̣công. 

Theo báo cáo PAPI năm 2016, tỉnh Trà Vinh đaṭ kết quả xếp haṇg 59/63 tỉnh, thành phố 

trong cả nước. Để nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới, Chủ tic̣h UBND 

tỉnh Trà Vinh đa ̃ có văn bản số 2971/UBND-NC ngày 08/8/2017 đề nghi ̣ các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND các huyêṇ, thi ̣xã, thành phố, UBND các xã, phường, thi ̣ trấn tâp̣ trung thưc̣ hiêṇ 

các nhiêṃ vu ̣cu ̣thể: 

Tăng cường hoaṭ đôṇg thông tin, tuyên truyền trên tất cả các măṭ công tác, chú troṇg đến 

hiêụ quả tuyên truyền, nôị dung, hình thức tuyên truyền cần có chiều sâu, có sức lan tỏa rôṇg 

khắp trên điạ bàn tỉnh, nhằm góp phần nâng cao nhâṇ thức, hiểu biết của người dân về chính 

sách, pháp luâṭ và quyền, nghiã vu ̣của công dân, từng bước cải thiêṇ chỉ số về sư ̣tham gia của 

người dân ở cấp cơ sở. 

Công khai, niêm yết đẩy đủ, kip̣ thời, đúng quy điṇh các nôị dung cần công khai minh bac̣h 

như: Thông tin về chính sách xa ̃hôị đối với người nghèo để Nhân dân biết, Nhân dân bàn, giám 

sát thưc̣ hiêṇ, ngân sách cấp xa ̃ và các khoản thu khác ở khu dân cư, quy hoac̣h, kế hoac̣h sử 

duṇg đất và khung giá đất; kế hoac̣h đầu tư các dư ̣án trên điạ bàn và kết quả xử lý các vu ̣viêc̣ 

qua giám sát ở khu dân cư. Viêc̣ công khai phải lưạ choṇ hình thức và vi ̣ trí phù hơp̣ để đảm bảo 

cho người dân có thể đoc̣ đươc̣ các thông tin trong báo cáo thu, chi của cấp xa.̃ 

Nâng cao trách nhiêṃ giải trình của chính quyền đối với người dân, thưc̣ hiêṇ công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu naị, tố cáo của công dân theo đúng quy điṇh; nâng cao hiêụ quả hoaṭ 

đôṇg của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư côṇg đồng như tổ chức tâp̣ huấn, nâng 

cao ky ̃năng về chuyên môn nghiêp̣ vu,̣ quy điṇh của pháp luâṭ và các quy trình cơ bản cho Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư côṇg đồng để thưc̣ hiêṇ tốt nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao. 
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Tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ nghiêm các quy điṇh về phòng, chống và đẩy lùi tham nhũng, tâp̣ trung 

kiểm tra, giám sát viêc̣ thưc̣ hiêṇ taị các khu vưc̣ công. 

Tiếp tuc̣ tăng cường công tác rà soát, cắt giảm thủ tuc̣ hành chính theo quy điṇh và chỉ đaọ 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tâp̣ trung vào các thủ tuc̣ hành chính công như: Chứng thưc̣, xác nhâṇ; 

cấp Giấy phép xây dưṇg; cấp Giấu chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất; và các thủ tuc̣ hành chính áp 

duṇg taị cấp xa.̃ 

Về cung ứng dic̣h vu ̣công: 

Từng bước nâng cao chất lươṇg phuc̣ vu ̣của ngành y tế, đầu tư nâng cấp môṭ số trang thiết bi ̣

hiêṇ đaị cho các bêṇh viêṇ để phuc̣ vu ̣ công tác khám, chữa bêṇh; nâng cao hơn nữa trình đô ̣

chuyên môn của đôị ngũ y, bác si;̃ đẩy maṇh ứng duṇg công nghê ̣thông tin vào quản lý thông tin 

khám chữa bêṇh nhằm giảm thiểu thủ tuc̣ hành chính; thưc̣ hiêṇ tốt viêc̣ tuyên truyền và áp duṇg 

chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lê ̣người dân có bảo hiểm y tế. Triển khai đo lường mức đô ̣

hài lòng của người dân đối với dic̣h vu ̣y tế công. 

Cải thiêṇ chất lươṇg phuc̣ vu ̣của ngành giáo duc̣, trong đó tâp̣ trung vào giáo duc̣ mầm non 

và phổ thông công lâp̣; tăng cường đầu tư, bảo quản và sử duṇg tốt cơ sở vâṭ chất, trang thiết bi ̣ 

daỵ hoc̣. Nâng cao chất lươṇg đôị ngũ cán bô ̣quản lý, giáo viên đaṭ chuẩn về chuyên môn, đảm 

bảo viêc̣ daỵ và hoc̣ ở các cấp, bâc̣ hoc̣, bên caṇh đó đề ra các biêṇ pháp tích cưc̣ để phòng, 

chống baọ lưc̣ trong nhà trường. Triển khai khảo sát mức đô ̣hài lòng của người dân đối với dic̣h 

vu ̣giáo duc̣ công. 

Đầu tư mở rôṇg maṇg lưới và nâng cao chất lươṇg cấp nước taị đô thi ̣, thông thôn. Nâng cấp 

lưới điêṇ nhằm đảm bảo cung cấp điêṇ phuc̣ vu ̣phát triển kinh tế - xa ̃hôị và điêṇ phuc̣ vu ̣sinh 

hoaṭ của người dân trên điạ bàn tỉnh. 

Giữa vững ổn điṇh an ninh trâṭ tư,̣ tiếp tuc̣ quán triêṭ, triển khai thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các quy 

điṇh của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tôị phaṃ; các chương trình, muc̣ tiêu quốc 

gia về phòng, chống tôị phaṃ, phòng, chống ma túy. Tiếp tuc̣ đẩy maṇh phong trào toàn dân 

tham gia bảo vê ̣an ninh Tổ quốc./. 

   Minh Nguyên - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (tổng hợp từ nguồn của UBND tỉnh Trà Vinh) 
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THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 

TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, công tác quản 

lý, sử dụng tài sản nhà nước tuy đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng cũng bộc lộ một 

số bất cập, hạn chế như: Cơ chế quản lý, quy trình đầu tư và mua sắm tài sản nhà nước còn 

phân tán; Việc quản lý, sử dụng một số loại tài sản nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, 

chậm đổi mới, chưa đồng bộ với cơ chế quản lý tài chính, chưa đáp ứng được yêu cầu trong 

tình hình mới... Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác 

quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới. 

Những kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) ở nước ta đã đạt 

được một số kết quả quan trọng, như sau: 

Thứ nhất, hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công dần được kiện toàn, tạo cơ sở 

để đổi mới công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Luật Quản lý, sử dụng TSNN được ban hành năm 2008 đã có sự phân định chế độ quản lý, 

sử dụng TSNN giữa cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với cơ quan nhà 

nước, việc quản lý, sử dụng tài sản được quy định theo hướng chặt chẽ, bảo đảm công năng, 

mục đích sử dụng, tiêu chuẩn, định mức. Nhà nước bảo đảm tài sản cho cơ quan nhà nước để 

thực hiện nhiệm vụ được giao. Cơ quan nhà nước không được sử dụng tài sản vào các hoạt 

động có mục đích kinh doanh. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Luật Quản lý, sử dụng TSNN đã chia đơn vị sự nghiệp 

công lập thành 2 nhóm: (i) Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và (ii) Đơn vị sự nghiệp 

công lập chưa tự chủ tài chính. Tương ứng với 2 nhóm đơn vị sự nghiệp công lập này là 2 cơ 

chế quản lý, sử dụng tài sản khác nhau. 

Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính thực hiện quản lý, sử dụng 

TSNN như: cơ quan nhà nước, trừ khoản thu được từ thanh lý, nhượng bán tài sản (ngoài 

quyền sử dụng đất) được bổ sung vào Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp, sau khi trừ đi các chi 

phí có liên quan. 

Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao 

cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; ngoài các quyền, nghĩa vụ như cơ 

quan nhà nước, đơn vị được phép sử dụng TSNN giao vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết (gọi tắt là mục đích kinh doanh dịch vụ); đơn vị thực hiện 

việc trích khấu hao tài sản cố định (toàn bộ hoặc phần tài sản cố định sử dụng vào mục đích 

kinh doanh) để hình thành quỹ khấu hao dùng cho việc tái tạo lại tài sản, thay vì ngân sách nhà 

nước (NSNN) phải cấp lại. 
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Khi Nhà nước thực hiện các điều chuyển, thu hồi phải bảo đảm cho đơn vị bảo toàn, phát 

triển vốn và tài sản được giao. Việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh phải đảm bảo các 

yêu cầu: Không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao; sử 

dụng tài sản đúng mục đích đầu tư xây dựng, mua sắm; phát huy công suất và hiệu quả sử dụng 

TSNN và thực hiện theo cơ chế thị trường. 

Căn cứ quy định của Luật, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009, 

Nghị định 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng TSNN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 245/2009/TT-BTC 

ngày 31/12/2009; Thông tư 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012; Thông tư 23/2016/TT-BTC 

ngày 16/02/2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thứ hai, tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập đã từng bước 

được điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các 

tài sản có giá trị lớn, sử dụng phổ biến tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức, ban quản lý dự án gồm: 

Trụ sở làm việc, xe ô tô công, máy móc, thiết bị, điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện 

thoại di động. Các bộ, ngành, địa phương ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng 

(như: diện tích phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong trụ sở làm việc; xe ô tô chuyên dùng; máy móc, 

thiết bị chuyên dùng) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đây là cơ sở để 

lập kế hoạch, thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm, trang bị, rà soát, sắp xếp, điều chuyển, 

đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản. 

Cùng với việc phân định chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã có sự điều chỉnh cho phù hợp. Theo đó, các 

tài sản phục vụ công tác quản lý hành chính của đơn vị sự nghiệp công lập được xác định như 

cơ quan nhà nước, còn các tài sản đặc thù được giao cho các bộ, cơ quan trung ương ban hành 

sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và HĐND cùng cấp. 

Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí việc sử dụng tài sản 

công, đặc biệt là nhà, đất, xe ô tô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao, tiêu 

chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và quy hoạch được duyệt; số tài 

sản dôi dư sau sắp xếp hoặc không còn phù hợp với quy hoạch; không còn nhu cầu sử dụng 

được điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị khác sử dụng hay bán, chuyển nhượng, chuyển mục 

đích sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp. Tính chung số tiền thu được từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định 

09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nhà, đất của các đơn 

vị sự nghiệp công lập đạt trên 35.000 tỷ đồng. 

Thứ tư, tổ chức công nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện và tổ chức xác định giá 

trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Đến nay, đã có 
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trên 70 bộ, ngành, địa phương có quyết định công nhận các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều 

kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn 

cho doanh nghiệp. 

Tính đến ngày 31/12/2015, đã có 723 đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành việc xác định 

giá trị tài sản và có quyết định giao tài sản của cấp có thẩm quyền với tổng giá trị tài sản được 

giao là 21.030 tỷ đồng. Nhiều đơn vị sau khi được Nhà nước giao tài sản theo cơ chế giao vốn 

cho doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị được giao, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động, tự chủ 

về mặt tài chính và đóng góp vào NSNN. 

Thứ năm, công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp đã dần đi vào 

nề nếp. Phần lớn các đơn vị sự nghiệp công lập đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 

TSNN, trong đó phân định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong 

từng khâu, từng việc từ đầu tư xây dựng, mua sắm, bảo quản, bảo vệ, sửa chữa, bảo dưỡng 

đến xử lý tài sản. Việc sử dụng TSNN sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức đã từng 

bước được khắc phục. 

Theo Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TSNN (tài sản công), khu vực hành chính sự nghiệp của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc các bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước đối với 4 loại tài sản, tổng giá trị tài sản công 

đến ngày 31/7/2016 là 1.040.451,98 tỷ đồng. 

Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất khoảng 699.156,98 tỷ đồng; tài sản là nhà khoảng 

256.164,60 tỷ đồng; tài sản là ô tô khoảng 23.127,38 tỷ đồng; tài sản khác khoảng 62.003,02 tỷ 

đồng; tài sản công do các bộ, cơ quan trung ương quản lý là 279.539,18 tỷ đồng (26,87%); tài 

sản công do địa phương quản lý là 760.912,80 tỷ đồng (73,13%). 

Trong tổng số tài sản công tại khu vực hành chính sự nghiệp nêu trên, tài sản công tại đơn 

vị sự nghiệp công lập chiếm tỷ trọng lớn nhất (64,53% về số lượng và 69,06% về giá trị). Bao 

gồm: 76.387 khuôn viên đất với tổng diện tích là 2.376.920.924 m2; 199.843 ngôi nhà với tổng 

diện tích là 94.769.572 m2; 16.194 xe ô tô các loại và 20.705 tài sản khác. 

Theo Cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (tài sản công), khu vực hành chính sự 

nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án thuộc các bộ, cơ quan trung ương 

và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước đối với 4 loại tài sản, tổng giá 

trị tài sản công đến ngày 31/7/2016 là 1.040.451,98 tỷ đồng.  

Thứ sáu, thí điểm thực hiện một số phương thức mới trong quản lý, sử dụng tài sản công 

như: Mua sắm tập trung đối với những tài sản có số lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, 

đầu tư xây dựng công trình sự nghiệp theo hình thức đối tác công - tư (PPP), đầu tư công - 

quản lý tư. Nhà nước có chính sách ưu đãi trong sử dụng đất đai, TSNN ở mức cao nhất để 
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khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường... 

Ngày 22/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2015/QĐ-TTg quy định 

cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, 

hình thức chuyển đổi và phương thức bán cổ phần lần đầu, kiểm kê, phân loại tài sản, xử lý tài 

chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và các chính sách có liên quan đến 

quá trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

Thứ bảy, xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm quản lý đăng ký TSNN. Đây là ứng 

dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tin học hoá quá trình báo cáo kê khai TSNN 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSNN; theo 

dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của các loại TSNN phải báo cáo kê 

khai; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng TSNN của cả nước, của từng bộ, cơ quan trung ương, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để hình thành Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TSNN theo quy định của pháp luật. 

Phần mềm này cho phép cập nhật thường xuyên các thông tin về số lượng, chủng loại, cơ 

cấu, hiện trạng sử dụng và biến động đối với 4 loại tài sản lớn tại đơn vị sự nghiệp công lập 

(đất, nhà, xe ô tô và các tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên). 

Đây là kênh thông tin hết sức quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ 

quan quản lý nhà nước; đồng thời, là cơ sở để các đơn vị lập kế hoạch, dự toán và tổ chức thực 

hiện đầu tư xây dựng, mua sắm, bố trí sử dụng, sửa chữa, xử lý tài sản. 

Một số tồn tại và hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập còn một số tồn tại, bất cập, cụ thể: 

Một là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới về đổi mới hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập, khai thác nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham 

nhũng. 

Cách phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Quản lý, sử dụng TSNN với cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập còn chưa có sự trùng khớp, dẫn tới quá trình tổ chức thực 

hiện còn có cách hiểu và cách áp dụng pháp luật khác nhau. Để được sử dụng tài sản vào mục 

đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị sự nghiệp phải thực 

hiện nhiều thủ tục như: 

Thủ tục công nhận đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính, thủ tục kiểm kê, xác định giá trị tài 

sản và trình cấp có thẩm quyền quyết định giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho 
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doanh nghiệp, lập phương án sử dụng tài sản vào các hoạt động có tính chất kinh doanh... trong 

đó, có những thủ tục không cần thiết. 

Đối tượng được phép sử dụng tài sản vào mục đích có tính chất kinh doanh dịch vụ còn 

hẹp, chủ yếu tập trung vào nhóm đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. Điều này làm cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập tự chủ ở mức thấp hoặc không có cơ hội khai thác nguồn lực từ tài sản hiện có để nâng cao 

mức độ tự chủ, dẫn đến ỷ lại, trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nước hoặc tự thực hiện việc 

khai thác tài sản vào mục đích kinh doanh không đúng pháp luật. 

Hai là, hệ thống tiêu chuẩn, định mức được xây dựng thống nhất cho các cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước, nên hạn chế trong tính linh hoạt, chủ động của các bộ, 

ngành, địa phương có tính đặc thù về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, địa bàn hoạt động. 

Tiêu chí xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo hệ số phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo nhưng cách xếp hệ số phụ cấp giữa các bộ, ngành, địa phương còn có sự khác 

nhau (nhất là các đơn vị sự nghiệp ở cấp tỉnh, cấp huyện), dẫn tới cùng một mô hình tổ chức, 

chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động nhưng có đơn vị có định mức, có đơn vị không có 

định mức. 

Tiêu chí xác định định mức tài sản chuyên dùng hiện còn bất cập, chưa rõ dấu hiệu nhận 

biết. Việc giao các bộ, cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành định mức tài sản 

chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý dẫn tới các đơn vị có cùng quy 

mô, lĩnh vực, địa bàn hoạt động, mức độ tự chủ nhưng định mức lại khác nhau. Công tác kiểm 

soát tiêu chuẩn, định mức trong đầu tư, xây dựng, mua sắm, xử lý tài sản còn chưa được tiến 

hành thường xuyên, chặt chẽ. 

Ba là, phương thức trang bị tài sản cho các đơn vị chủ yếu bằng hiện vật, việc sử dụng công 

cụ thị trường còn ít, đầu tư mua sắm chủ yếu từ NSNN. Các đơn vị đi thuê trụ sở làm việc, 

phương tiện đi lại chủ yếu là do chưa có nguồn tài sản để điều chuyển hoặc chưa bố trí được 

nguồn kinh phí để thực hiện mua sắm. Công tác mua sắm TSNN theo phương thức tập trung 

chủ yếu mới dừng ở bước hoàn thiện thể chế và công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung. 

Bốn là, việc giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp để 

đơn vị được phép sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên 

kết còn chậm. Đến nay, một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương vẫn chưa hoàn thành việc 

công nhận đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước giao tài sản theo thời hạn 

quy định. 

Số lượng các đơn vị đã có quyết định giao tài sản, đồng nghĩa với việc đơn vị được phép sử 

dụng tài sản vào các mục đích có tính chất kinh doanh dịch vụ, qua 7 năm thực hiện, mới có 

723 đơn vị (trên tổng số khoảng 25.600 đơn vị đã được giao tự chủ về tài chính) với tổng giá trị 
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tài sản giao mới đạt khoảng 3% tổng giá trị tài sản đang được theo dõi trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về TSNN. 

Năm là, việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 

hóa... chưa được quan tâm đúng mức. Một số địa phương chưa ban hành danh mục lĩnh vực và 

địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 

59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá các 

hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường. 

Từ đó, vừa hạn chế việc khai thác nguồn lực hiện có từ tài sản, vừa hạn chế việc thu hút các 

nguồn lực của xã hội đầu tư cho các lĩnh vực này, để mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công. 

Sáu là, quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử 

dụng có số lượng và giá trị rất lớn. Các cơ sở nhà, đất thường ở các vị trí có giá trị thương mại 

cao nhưng việc sử dụng còn phân tán, có nơi lãng phí, hiệu suất thấp và chưa được khai thác 

hiệu quả. 

Ngay tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại I, tỷ lệ nhà cấp IV trong trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp (tính cả cơ quan trung ương và cơ quan địa phương) vẫn chiếm tỷ lệ lớn. 

Có trường hợp cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới nhưng không bàn 

giao lại trụ sở cũ cho Nhà nước để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật.  

Việc tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước sau khi 

được phê duyệt gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phương án bán nhà, chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất. 

Việc thực hiện di dời các hộ gia đình đã bố trí trong khuôn viên trụ sở, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt tỷ lệ thấp; việc cho thuê, liên 

doanh, liên kết không đúng quy định chưa được chấm dứt hoàn toàn. 

Bảy là, việc xử lý tài sản công còn có tính chất nhỏ lẻ, manh mún do nhiều chủ thể cùng 

thực hiện. Điều này vừa giảm tính chuyên nghiệp, vừa tốn kém nhân lực, thời gian, chi phí 

nhưng hiệu quả đem lại không cao, khó kiểm soát. Việc xử lý bán, thanh lý tài sản theo hình 

thức đấu giá, các đơn vị phải thuê các trung tâm hoặc doanh nghiệp thực hiện nhưng chưa có 

quy định ràng buộc trách nhiệm giám sát của các đơn vị có quyền bán tài sản, cũng như việc 

kiểm soát của các cơ quan chức năng còn chưa chặt chẽ. 

Tám là, cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công cần 

quản lý, nhất là tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản tại đơn vị sự nghiệp. Giá trị 

tài sản, đặc biệt là giá trị quyền sử dụng đất, chưa phản ánh đúng quy mô giá trị tài sản tại đơn 

vị sự nghiệp công lập. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, quản 

lý, hạch toán và kê khai đăng ký biến động về tài sản. 
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Thực trạng trên đặt ra yêu cầu, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, 

khắc phục những tồn tại, yếu kém để thực hiện tốt Kết luận số 37-KL/TW ngày 26/5/2011 của 

Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh 

xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”; Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 

của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2020, Quyết định 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. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;  

2. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014, 2015;  

3. Nghị định 52/2009/NĐ-CP và Nghị định 04/2016/NĐ-CP... 

TS. Trần Đức Thắng, Th.S Nguyễn Tân Thịnh - Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính 

Nguồn: tapchitaichinh.vn 

 

RÕ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 

 

Bộ Chính trị đã ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc 

diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đồng thời có những định 

hướng để về xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với đội ngũ cán bộ trong 

toàn bộ hệ thống chính trị. Những quy định này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các 

cấp ủy, của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Đại Đoàn Kết xin giới thiệu một số ý kiến 

xung quanh vấn đề này. 

Làm rõ các quy định để đánh giá, bổ nhiệm đúng cán bộ 

Quy trình để đánh giá, bổ nhiệm cán bộ đều đã có và nằm rải rác trong các luật. Tuy nhiên, 

Quy định của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa hơn các quy định liên quan đến cán bộ, đảng viên, cán 

bộ chủ chốt, đặc biệt là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Quy định càng cụ 

thể, chi tiết thì thực tiễn có vụ việc cán bộ sai phạm sẽ là căn cứ để xử lý nghiêm. 

Chẳng hạn quy định trách nhiệm của cán bộ cấp cao trong việc bổ nhiệm người nhà cái này 

đã có trong một số luật. Thế nhưng người ta vẫn lợi dụng kẽ hở, vẫn đúng quy trình mà kết quả 

là người được bổ nhiệm lại không xứng đáng. Tuy nhiên, với quy định mới này do Bộ Chính trị 

mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký chắc chắn có tác dụng trực tiếp đến công tác 

cán bộ gây nhiều bức xúc hiện nay. Đặc biệt, việc quy định rõ trách nhiệm của cán bộ do Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư quản lý sẽ phá vỡ định kiến chỉ xử lý cán bộ từ vai trở xuống. Sẽ không 

có vùng cấm trong xử lý cán bộ.  
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Tuy nhiên, còn một điều băn khoăn đó là quy định về “tham vọng quyền lực” thì đánh giá 

thế nào? Có phải là những biểu hiện như, cán bộ giấu giếm khuyết điểm của mình; sự vô trách 

nhiệm của những người làm công tác cán bộ không xác minh đầy đủ; kê khai thiếu trung thực 

để “leo cao chui sâu hơn”; bất chấp mọi nguyên tắc, quy tắc, khiếm khuyết để tô hồng, tung hô 

cho một con người, giúp họ lọt qua được tất cả các bước trong quy trình, làm cho việc bố trí 

cán bộ không đúng gây nguy hại cho đất nước, cho dân tộc. Vấn đề này phải chi tiết ra nếu 

không sẽ chỉ là định tính. Phải định lượng được. Bởi người tham vọng có bộc lộ không, người 

ta có thừa nhận không? Cần phải cụ thể hóa vấn đề này hơn nữa.  

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng: Uốn nắn cán bộ 

cấp cao để làm gương cho cấp dưới 

Những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp 

của Đảng và Nhà nước mới mang tính định hướng, yêu cầu. Tuy nhiên, thêm một lần nữa Bộ 

Chính trị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của mình để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đặc biệt 

là cán bộ cao cấp, lấy lại niềm tin của người dân. Quyết tâm ấy cho thấy, bên cạnh hành động 

có cả quy định, chủ trương cụ thể, nói đi đôi với làm. Quy định được đưa ra trong bối cảnh 

Đảng ta đang trong “chiến dịch” chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng đạo đức một cách quyết 

liệt với việc một loạt cán bộ cấp cao bị xử lý, kỷ luật, có thể xem quy định này như là một 

quyết tâm nữa của Bộ Chính trị trong việc xử lý kiên quyết những cá nhân sai phạm, đặc biệt là 

những cán bộ cấp cao. Quy định này không chỉ nhằm vào các cán bộ cao cấp mà thực chất nó 

còn như một sự nhắn nhủ các cán bộ cấp dưới nhìn gương của cán bộ cấp trên để làm theo. 

Quy định này rất có ý nghĩa với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng. Dư luận cho rằng, 

chỉ có xử lý mạnh tay, kiên quyết thì Đảng mới lấy lại được lòng tin của người dân, làm trong 

sạch đội ngũ cán bộ. Cán bộ là đầy tớ của dân thì không thể “vinh thân phì gia”, không lo phục 

vụ dân.Quy định này được quan tâm bởi đổi mới công tác cán bộ nói chung và đặc biệt là để 

giải quyết những yếu kém trong đánh giá sử dụng cán bộ nói riêng đã trở thành một đòi hỏi cấp 

bách trong quá trình đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. 

Ông Tạ Đức Bốn, cán bộ hưu trí phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội: Kịp thời chấn chỉnh 

sai phạm của cán bộ cao cấp 

Chọn cán bộ phải có tiêu chuẩn, không dính đến tham nhũng, lợi ích nhóm, những người 

này phải thật sự vì nước vì dân, gương mẫu. Tham nhũng, lợi ích nhóm lôi kéo nhau làm xói 

mòn trong Đảng. Những người nào hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng, đồng cam, 

cộng khổ với nhân dân thì những người đó thật sự có bản chất cộng sản để đảm đương công 

việc của Đảng và Nhà nước. 

Theo quy định của Bộ Chính trị ban hành, các cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải là những cán bộ tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, 

của quốc gia, dân tộc và nhân dân; mẫu mực về phẩm chất đạo đức; đồng thời phải là những 

cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực, không tham nhũng, cơ hội, không để người thân 



 

  

 

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi....Người dân rất mong những quyết sách của 

Đảng sẽ vào cuộc sống, để xử lý nghiêm cán bộ yếu kém, không đặt lợi ích của của đất nước, 

của tập thể lên trên. Những quy định này sẽ là cơ sở, nền tảng cho việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ 

lãnh đạo trong các khóa tới, trên cơ sở đó tìm được đúng người hết lòng phụng sự nhân dân. 

Nguồn: daidoanket.vn 
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GIAN NAN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC BỘ MÁY  

VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

 

Đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế xem ra luôn là vấn đề “nóng”, được dư luận 

xã hội quan tâm. Đây là bài toán khó làm đau đầu các nhà quản lý không chỉ ở địa phương mà 

cả Trung ương. Ai cũng nói rất hay về đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, song khi 

đến mình thì ôi thôi “giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”... 

Thực trạng tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế 

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhiều bất cập 

Ngày 7/8, Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp 

luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 đã có buổi làm 

việc với Chính phủ để hoàn thiện các nội dung của Dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

Dự thảo chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại trong cơ cấu bộ máy tổ chức của Chính phủ, trong đó, 

điểm tên một số Bộ: Bộ Công Thương có tỷ lệ lãnh đạo/công chức là 3/4, Bộ Tài chính, Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ là 3/5… Nhiều bộ, ngành 

cùng chung cảnh số cán bộ quản lý cấp cục, vụ vượt quá quy định; cơ cấu tổ chức còn cồng 

kềnh tạo ra rất nhiều tầng nấc; số đầu mối đơn vị hành chính tăng lên. 

Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ vẫn phổ biến theo mô hình gồm: Tổng cục, cục, 

vụ, văn phòng, thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong tổng cục cũng có cục, vụ, văn 

phòng; trong cục, vụ, văn phòng có các chi cục, phòng, ban…. 

Đoàn giám sát chỉ ra quy trình rất bất cập để duyệt một nội dung chuyên môn do chuyên 

viên xử lý để báo cáo lên bộ trưởng thường từ 7 đến 9 cấp lãnh đạo duyệt 1 văn bản, cụ thể: (1) 

Chuyên viên soạn thảo; (2) Phó trưởng phòng cho ý kiến; (3) Trưởng phòng cho ý kiến; (4) 

Phó vụ trưởng cho ý kiến; (5) Vụ trưởng cho ý kiến; (6) Thứ trưởng duyệt văn bản; (7) Bộ 

trưởng xử lý, ký văn bản (ở những đơn vị cấp tổng cục thì trước khi trình thứ trưởng còn phải 

thêm quy trình xin ý kiến của phó tổng cục trưởng, tổng cục trưởng). Tương tự như vậy, một 

chỉ đạo của bộ trưởng để xuống đến người trực tiếp thực hiện có khi cũng phải trải qua nhiều 

tầng nấc, làm cho việc xử lý mất nhiều thời gian. 
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Số đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản 

riêng trong bộ là rất lớn, gồm 198 đơn vị (bao gồm tổng cục, cục và văn phòng). 

Đến tháng 12/2016, tỷ lệ cục, tổng cục so với tổng số vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ trung bình là 50%, trong đó có 8 bộ có tỷ lệ trên 50%. 

Dự thảo báo cáo giám sát nêu một loạt con số, trong 5 năm (2011 - 2016), số đơn vị hành 

chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tăng 28 đơn vị, còn số lượng các đơn vị hành chính trực 

thuộc tổng cục tăng 822 đơn vị. 

Đáng chú ý, xu hướng nâng cấp vụ lên cục diễn ra nhanh ở nhiều bộ. Có đến 29 cục được 

thành lập trong thời gian này, trong đó có những bộ tăng nhiều như: Bộ Công an tăng 7 cục, Bộ 

Tư pháp tăng 4 cục, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế tăng 3 cục... 

Đoàn giám sát cũng cho rằng, Chính phủ chưa thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Bộ 

Chính trị về việc để cấp phòng trong các đơn vị tham mưu thuộc cơ quan trung ương khi chỉ có 

2 bộ không duy trì phòng trong vụ, còn có đến 11 cơ quan duy trì mô hình này, trong đó có 

những vụ có rất nhiều phòng như ở Bộ Công Thương: Văn phòng Bộ có 13 phòng, Vụ Pháp 

chế có 6 phòng. 

Chính vì cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ có quá nhiều đầu mối như trên đã làm cho số 

lượng công chức giữ vị trí lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên rất lớn, dẫn đến mất cân đối 

giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý với số công chức tham mưu - báo cáo 

giám sát nêu rõ. 

So sánh thời điểm năm 2011 với tháng 12/2016, tại các tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ, số công chức giữ vị trí quản lý từ cấp phòng trở lên (gồm cả hàm) tăng từ 12.216 lên 

13.556, tỷ lệ từ 1/6 lên 1/5. 

Tương tự ở các vụ, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tăng từ 3.871 

lên 4.619, tỷ lệ là 1/2 và 4/7. 

Điển hình, tỷ lệ công chức giữ chức danh lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên/công chức ở Bộ 

Công Thương là 3/4, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Nội vụ là 3/5. 

Nhiều dẫn chứng được đưa ra, tính đến 31/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải có Cục Quản lý 

xây dựng đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc đều có 4 phó; Bộ Công Thương có Cục 

Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý thị trường (4 phó); Bộ Tài 
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chính có 12/20 vụ, đơn vị thuộc Bộ có số lượng phó vụ trưởng vượt quá quy định (Vụ Pháp chế 

có 5, một số vụ, đơn vị khác là 4). 

Kết quả giám sát cũng cho thấy, hiện tượng các vụ, đơn vị thuộc bộ có số lượng cấp phó 

vượt quá quy định của Luật Tổ chức Chính phủ rất phổ biến. 

Có nơi vượt biên chế 45,63% 

Theo đó, tính đến hết năm 2016, tổng số lượng người làm việc vượt biên chế tại các tổng 

cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 3.137 người (vượt 3,5%), còn tại các cục thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ là 1.234 người (vượt 8,6%). 

Đặc biệt, tính riêng theo từng cơ quan, vẫn còn 7 bộ sử dụng quá số biên chế được giao ở 

các tổng cục; 14 bộ, cơ quan ngang bộ sử dụng quá số biên chế được giao ở các vụ, cục. Có 

những bộ sử dụng vượt với tỷ lệ rất cao từ 1/3 - 1/2 số biên chế được giao, như các tổng cục 

thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng vượt 1.936/5.998 biên chế (vượt 32,28%). Các tổng cục 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng vượt 141/309 biên chế (vượt 45,63%). 

Nhiều địa phương cũng không hề thua kém khi có tới 31/63 tỉnh, thành sử dụng vượt tổng 

số 6.376 biên chế tại các đơn vị hành chính thuộc cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; trong đó, có nhiều tỉnh, thành phố vượt với tỷ lệ rất cao như :Hải Phòng, Quảng Ninh 

đều vượt trên 19%,  Khánh Hòa tới 45,68%, Bạc Liêu đến 51,46%... 

Kết quả giám sát còn chỉ ra giai đoạn từ năm 2015 đến ngày 31/12/2016, mặc dù thực hiện 

tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị nhưng số biên chế sự nghiệp vẫn 

tăng 5.401 người. Tổng số viên chức thực tế có mặt vượt biên chế là 9.164 người. 

“Nghịch lý” nữa là theo số liệu tổng kết hai năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, số 

lượng người làm việc theo hợp đồng lao động ký theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ở các bộ, 

ngành, địa phương vượt chỉ tiêu được giao đến 45.152 người (tăng 56,75% so với năm 2015). 

Tuy nhiên, một số bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung biên chế, như Bộ: Xây 

dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam... 

Chưa tinh giản được số người yếu kém 

Kết quả giám sát cho thấy, từ khi triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đến hết năm 2016, đa số các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa 

phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế từ năm 2015 - 2021 và của từng năm, dẫn đến trạng đề 

xuất tinh giản biên chế không theo quy định (định kỳ hai lần/năm). 
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Thậm chí, đến thời điểm 01/6/2017, vẫn còn 3 bộ, ngành và 22 địa phương chưa phê duyệt 

kế hoạch tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021 và của từng năm. 

Tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản biên chế trong 2 năm thực hiện Nghị quyết 39 

(2015 và 2016) là 17.694 người; trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 731 người; các cơ 

quan hành chính là 2.253 người/tổng số 272.952 biên chế (đạt 0,83%); các đơn vị sự nghiệp 

công lập là 11.206 người/tổng số 2.093.313 biên chế (đạt 0,54%). 

Cá biệt ở một số bộ, số lượng tinh giản biên chế năm cao nhất mới đạt 41,51% chỉ tiêu tinh 

giản biên chế công chức và 17,24% chỉ tiêu tinh giản biên chế viên chức. 

Bên cạnh đó thì đối tượng tinh giản được thống kê tập trung vào nhóm người nghỉ hưu 

trước tuổi (chiếm 90%), người hưởng chính sách thôi việc ngay hoặc hưởng chính sách chuyển 

sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước, hưởng chính sách 

thôi việc sau khi đi học; chưa tinh giản được đúng đối tượng là người có đạo đức công vụ, trình 

độ năng lực yếu kém (30% số người sáng cắp ô đi, tối cắp ô về). 

Với kết quả trên cho thấy, nhận thức và thực hiện về việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, 

tinh giản biên chế còn rất hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Trao đổi với báo chí về vấn đề này Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong quá 

trình làm việc với các địa phương có nhiều ý kiến khác nhau: “Tức là giảm đâu thì giảm, đừng 

giảm chỗ tôi”. 

Nguyên nhân nào? 

Nguyên nhân được đoàn giám sát chỉ ra là chưa có cơ chế bảo đảm gắn quyền hạn với trách 

nhiệm, chưa có chế tài tương ứng để người đứng đầu có thể thực hiện mạnh mẽ việc đổi mới tổ 

chức bộ máy và tinh giản biên chế. Do đó, nhiều trường hợp còn chưa kiên quyết, có tâm lý nể 

nang, né tránh, ngại va chạm trong kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế. 

Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức 

chưa hợp lý, chưa lựa chọn được đúng người, dùng vào đúng việc; chưa tạo điều kiện để cán 

bộ, công chức, viên chức phát huy hết khả năng. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức còn mang tính hình thức, thiếu thực chất, không bảo đảm đánh giá đúng, khách quan, 

trung thực về kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. 
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Đoàn giám sát cho rằng, vẫn còn tình trạng nể nang, cào bằng trong đánh giá. Do đó, việc 

đánh giá cán bộ, công chức không là cơ sở để xem xét về năng lực của cán bộ, công chức, viên 

chức khi thực hiện tinh giản biên chế. 

Giải pháp đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế 

Theo Bộ nội vụ, giải pháp đầu tiên là tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo và gắn 

trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và để tạo sự đồng thuận 

trong nhận thức nhân dân khi tổ chức triển khai thực hiện. Tránh tình trạng nói mà không làm, 

nói nhiều làm ít, “giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh 

và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó, bố trí số biên chế hợp lý cho từng 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Trao đổi với báo chí, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, “phải đi theo quy trình từ 

chức năng đến nhiệm vụ, từ nhiệm vụ đến việc làm, và từ việc làm đẻ ra lao động; chỉ có cách 

khoán biên chế, giao trách nhiệm cho người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật”,  

“Chúng ta phải làm sao khống chế được tham nhũng trong công tác cán bộ.Tôi rất tiếc trong bộ 

luật Hình sự vừa qua thiếu hẳn chế tài trong công tác cán bộ. Từ việc giới thiệu, đề cử, tiến cử 

đến thẩm định hồ sơ, rồi bổ nhiệm, nếu sai phạm, làm trái phải trừng trị bằng Luật Hình sự, để 

thấy chỉ giới đỏ mà sợ không dám làm liều” - đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị. 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, cần phải phân cấp, phân quyền cho cơ quan, đơn 

vị địa phương, phân cấp để ai làm sai, người đó chịu trách nhiệm chứ không phải khi làm sai 

"lôi" hết cơ quan này, cơ quan kia ra chịu trách nhiệm. Bộ chỉ làm thẩm tra hậu kiểm. Chính 

phủ, bộ, ngành chỉ xây dựng thể chế, xây dựng chiến lược quy hoạch, tăng cường kiểm tra 

giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Nếu không cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức thì không tinh giản 

được. Do đó, cần cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ 

đào tạo một cách hợp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tiến hành xã 

hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá./. 

Nguồn: dangcongsan.vn 
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CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

NHIỀU CHUYỆN VÔ CẢM 

 

''Có cụ ông 89 tuổi đi làm lý lịch, cần chứng minh thư, do đã làm từ lâu nên ảnh cũng mờ 

nên bị hạch sách...'' 

Vẫn còn giấy phép con 

Đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, 

trao đổi với Đất Việt, GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà 

Nội cho biết: “Trên thực tế cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện từ năm 1994 với 

Nghị quyết 38-CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính 

trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức. 

Đến nay chúng ta đã có 23 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhưng trong thời 

gian chúng ta ở cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường, càng cần 

phải cải cách nhiều hơn. 

Còn những cải cách thủ tục hành chính thời gian vừa qua cũng gắn kết với các thủ tục khởi 

nghiệp của doanh nghiệp, cấp giấy phép rất nhiều, nhưng vẫn còn có giấy phép con. 

Thủ tục hành chính phải cắt các khâu trung gian đi, để người dân được tự do làm ăn, sản xuất 

và tồn tại, xin phép là trường hợp đặc biệt. Còn nhận phong bì thì lại liên quan đến đạo đức công 

chức, cải cách thủ tục hành chính phải gắn liền nâng cao phẩm giá đạo đức của người công chức. 

Khó khăn nhất hiện nay là các Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước rà soát lại tất cả công việc 

của mình, công việc nào không cần thiết, gây khó khăn cho người dân thì gạt bớt đi. 

Ngày xưa có chuyện quan liêu bao cấp, kế hoạch hóa cái gì làm cũng phải xin phép, bây giờ 

nên tiến tới việc không cần phải xin phép, thủ tục hành chính chỉ khi nào cần thiết mới phải xin 

phép để đảm bảo an ninh trật tự". 

Bên cạnh đó, theo vị chuyên gia trên, hiện nay, cũng đã có nhiều cơ chế cải cách thủ tục 

được triển khai thực hiện trên thực tế như cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ 

quan hành chính nhà nước ở địa phương, một cửa liên thông hiện đại. 
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Cùng với đó một số địa phương đã tổ chức, trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả tập trung, trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư...nghĩa là chúng ta đã đạt 

được những kết quả tích cực cả về lý luận và thực tiễn. 

Tuy vậy, số lượng thủ tục hành chính vẫn còn rất lớn, tỉ lệ thủ tục chưa được chuẩn hóa vẫn 

còn một tỉ lệ đáng kể. Thời gian giải quyết các thủ tục vẫn còn dài, mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin còn hạn chế. 

Thủ tục hành chính luôn có xu hướng tăng, theo quy định hiện hành thủ tục hành chính 

được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật tuy vậy số lượng văn bản quy phạm pháp luật 

của chúng ta rất lớn do vậy việc kiểm soát gia tăng thủ tục hành chính không dễ dàng. 

Chưa công khai minh bạch các thủ tục 

Cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này, Luật sư Trần Quốc Thuận - Nguyên Phó Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội cho rằng, thực tế cho thấy người dân, doanh nghiệp hiện còn nhiều bức 

xúc về sự rườm rà, phức tạp của nhiều quy định hành chính hoặc hành vi không thực hiện đúng 

quy định của các cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc liên 

quan đến họ. 

"Thứ nhất, công khai về quy trình thủ tục hành chính, thời gian xử lý hồ sơ chưa làm được. 

Tôi có người cháu muốn bán vật dụng gia đình, khi bán đóng thuế, chỉ cần đóng thuế thôi 

nhưng bị hách dịch nhiều, trong khi cơ quan hành chính đã xác nhận bán được rồi, thì cơ quan 

thuế còn đòi thủ tục vu vơ, thực sự là vòi vĩnh. 

Trong khi đáng lẽ cần phải công khai thủ tục nào, giấy tờ nào cần đi công chứng, thì mỗi 

lần đến lại thêm một loại giấy tờ. Tôi nhớ, có lần thấy cụ ông 89 tuổi đi làm lý lịch, cần chứng 

minh thư, do đã làm từ lâu nên ảnh cũng mờ, khi nhân viên xem ảnh, so sánh với bên ngoài, 

kêu bảo khác nhiều, không làm được, nếu có 1 triệu đồng mới xử lý được, phản cảm, vô lý. 

Thứ hai, thủ tục bảo công khai nhưng chưa công khai chi tiết, chủ thể nói công khai nhưng 

chưa rõ ràng, bắt dân đi nhiều lần, tài liệu vẫn là tài liệu nội bộ, tài liệu mật. Trong khi, đáng lẽ 

pháp luật phải cụ thể rõ ràng, công khai minh bạch, có hướng dẫn, có cán bộ tiếp dân. 

Qua đây, sẽ thấy các yếu tố của thủ tục và cải cách thủ tục hành chính phải được pháp lý 

hóa và cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu", ông Thuận phân tích. 

Không chỉ có số lượng các thủ tục còn nhiều, theo ông Thuận, một số công chức vẫn chưa nhận 

thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải 
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cách thủ tục hành chính dẫn đến việc chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, cũng như việc thực hiện công 

tác này tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa theo đúng quy định. 

Như hiện nay theo xếp hạng quốc tế, thì cải cách thủ tục hành chính của chúng ta vẫn đứng 

sau nhiều nước trong khu vực, như Singapore, Thái Lan. 

Đưa ra đề xuất, theo Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đầu tiên, đẩy mạnh đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh 

vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai. 

Đồng thời, xây dựng chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính, 

hướng dẫn các cán bộ sử dụng công nghệ thông tin, hiện nay, còn rất nhiều cán bộ, không sử 

dụng thành thạo tin học văn phòng, làm thủ tục rất chậm. 

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC , giải quyết TTHC của các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức 

có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ. 

Nguồn: baodatviet.vn 

 
 

XÓA LỰC CẢN NGAY TRONG BỘ MÁY 

 

Theo chương trình, giữa tuần này, dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 sẽ được 

Đoàn giám sát của Quốc hội báo cáo ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, hơn 8 tháng trước, khi bắt 

đầu tiến hành giám sát, ông luôn tự hỏi, lực cản thực sự khiến cho tiến trình cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính trở nên chậm chạp, thậm chí là trì trệ vừa qua là gì? Và đến nay, câu trả lời đã 

trở nên rõ ràng. Lực cản này không chỉ có trong khâu tổ chức thực hiện mà còn có ngay trong 

hệ thống pháp luật. 

Đầu tiên là một số chủ trương của Đảng chậm được thể chế hóa hoặc chưa được thể chế 

hóa đầy đủ nên đã không thể tạo được cơ sở pháp lý đồng bộ để triển khai thực hiện trên 

thực tế. Đơn cử như chủ trương đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, phân định rõ thẩm 

quyền và trách nhiệm của các cơ quan trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính 
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quyền địa phương. Nhiều Nghị quyết của Đảng đã khẳng định chủ trương này. Hiến pháp và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng đã quy định nguyên tắc trong phân cấp, phân 

quyền và ủy quyền nhưng việc thể chế hóa nguyên tắc này trong các luật chuyên ngành còn 

rất mờ nhạt và càng mờ nhạt hơn nữa ở các văn bản pháp luật do Chính phủ, bộ, ngành ban 

hành. Việc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương trên thực tế là vô cùng 

hạn chế. Đầu tư công chẳng hạn. Tiền đi vay về để đấy, trả lãi nhưng không giải ngân được. 

Tại sao hiện nay lại “tắc” hết như vậy? Là vì, các bộ đang “ôm” hết quyền, địa phương làm 

gì cũng phải “xin ý kiến” các bộ cả, TS. Trần Du Lịch, nguyên Phó Trưởng Đoàn ĐBQH 

thành phố Hồ Chí Minh nói tại Phiên họp toàn thể thứ 3 của Đoàn giám sát và cảnh báo 

nguy cơ “tập quyền” đang trở lại. Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, vì bộ, 

ngành, Trung ương “ôm” hết hoặc vẫn muốn “ôm” hết như vậy nên tổ chức ngành dọc của 

các cơ quan trung ương ở địa phương vô cùng “lùng nhùng”. Nếu không xử lý được bài 

toán phân cấp, phân quyền mạch lạc ngay trong hệ thống pháp luật thì sẽ không thể tinh gọn 

bộ máy được, ông Trần Văn Túy nhấn mạnh. 

Một lực cản nữa là hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện 

nay có quá nhiều tầng nấc, do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành với thứ bậc pháp lý khác 

nhau. Chỉ tính riêng các nghị định, nghị quyết do Chính phủ ban hành thì giai đoạn 2011 - 2016 

đã có tới 19 nghị định quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

thuộc Chính phủ; 15 nghị quyết, nghị định quy định các vấn đề chung đối với chính quyền địa 

phương; 50 thông tư, thông tư liên tịch quy định riêng đối với cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND. Đối với từng bộ, ngành thì vấn đề tổ chức bộ máy cũng được điều chỉnh bởi rất nhiều 

văn bản khác nhau, ví dụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

được điều chỉnh bởi 11 nghị định, quyết định. Con số này ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn là 12 nghị định, 50 thông tư, thông tư liên tịch và 86 quyết định của Thủ tướng. Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thậm chí còn có tới 87 nghị định, quyết định của Thủ tướng, 

quyết định của Bộ trưởng… Để xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

một cơ quan nhất định thì phải “lọc” qua tầng tầng, nấc nấc các văn bản. Văn bản này “đụng” 

văn bản kia, chồng chéo, mâu thuẫn, không thống nhất là không thể tránh được. Một hệ thống 

văn bản như vậy chắc chắn không thể hình thành một cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính gọn 

nhẹ và hiệu quả được. 
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Để xóa bỏ được lực cản trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức 

bộ máy hành chính, trước hết, phải xóa được lực cản ngay trong hệ thống pháp luật hiện hành. 

Vì thế, một đạo luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính sau giám sát tối cao của QH, theo 

các chuyên gia cần được đặt ra và nghiên cứu thấu đáo; Nhất là trong bối cảnh, Hội nghị Trung 

ương 6, Khóa XII tới đây sẽ thảo luận và dự kiến ban hành nghị quyết về việc tiếp tục đổi mới 

phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả. Việc ban hành một đạo luật như vậy sẽ kịp thời thể chế hóa đầy đủ, 

thống nhất các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, tạo đột phá cho tiến trình cải cách. 

Nguồn: daibieunhandan.vn 

 

“DÂN BẦU RA CÁN BỘ ĐỂ PHỤC VỤ 

CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ CAI TRỊ” 

 

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng: “Cán bộ được người dân bầu ra, đóng góp kinh phí để họ phục vụ 

người dân chứ không phải để cai trị dân” 

Những ngày qua mạng xã hội xôn xao việc anh Nguyễn Danh Cường đưa em gái đến 

UBND xã An Bình (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) để xin dấu xác nhận nhân thân. Thay vì 

đóng dấu xác nhận theo đúng quy định, lãnh đạo xã bút phê với nội dung “Bản thân và gia đình 

chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”.  

Lãnh đạo UBND xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) phê vào hồ sơ của một em học sinh 

Không lâu sau đó, thêm một trường hợp là em học sinh ở xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội) 

vừa trúng tuyển đại học đi xác nhận lý lịch làm hồ sơ nhập học cũng bị Chủ tịch UBND xã bút 

phê vào lý lịch “Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, quy định của địa phương” với lý do không chịu đóng tiền làm đường xây 

dựng nông thôn mới cho xã. 

Ngộ nhận quyền lực 

Trao đổi về cách bút phê “xác thực nhân thân” của những cán bộ xã nói trên, TS Nguyễn Sỹ 

Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, những người này đang có sự 

nhầm lẫn. 
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Người dân đến ủy ban xã để xác thực lý lịch chính là việc xem xét kê khai về bản thân, gia 

đình, bố mẹ, anh em của họ có đúng hay không. Việc xác thực ở đây là một dịch vụ công, là 

nhiệm vụ cấp xã phải làm. Nếu lý lịch của người dân được khai đúng thì xác nhận là đúng, nếu 

không đúng thì yêu cầu người dân khai lại. Việc này khác hoàn toàn với việc nhận xét, đánh giá 

công dân. 

“Theo tôi, ở đây có một sự lạm quyền, các cán bộ này đang tự cho mình quyền nhận xét, 

đánh giá người dân”, ông Dũng nhấn mạnh. 

Theo ông Nguyễn Sỹ Dũng, nếu vụ việc này còn xảy ra ở nhiều địa phương khác nữa thì 

đúng là cán bộ cấp cơ sở đang rất có vấn đề. Thứ nhất là nhận thức về vị trí của mình cũng như 

việc thực hiện dịch vụ công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố xây dựng một Chính 

phủ kiến tạo, phục vụ. Như vậy, cán bộ, công chức phải là người phục vụ nhân dân. 

Thứ hai có sự cửa quyền, ngộ nhận về quyền lực của mình trong nhận thức, quan điểm của 

một bộ phận cán bộ, công chức. Vì nhận thức ấy họ có thể nhân một cơ hội nào đó để gây khó 

dễ cho dân hoặc để “kích hoạt” cơ chế xin cho với những dịch vụ mà đáng ra họ phải làm để 

phục vụ người dân. 

Qua những vụ việc trên có thể thấy, một bộ phận cán bộ công chức vừa yếu kém về chuyên 

môn, không nắm được luật, cộng với thói quen “cửa quyền”, “ảo tưởng quyền lực”, việc xác 

nhận bản khai lý lịch theo kiểu “thù vặt” là coi thường công dân. 

Đáng tiếc hơn, khi giải thích vụ việc với báo chí, Phó Chủ tịch xã An Bình nói rằng ông 

mới chuyển công tác về làm Phó Chủ tịch được 1 năm nên việc tiếp cận văn bản theo công văn 

hướng dẫn của tư pháp chưa kịp thời vì vậy mới có việc phê vào lý lịch của người dân như vậy. 

Hơn nữa, vị Phó Chủ tịch xã này còn cho rằng đây là việc rất nhỏ, đã bị “xé ra to” khi được 

đăng lên mạng xã hội. Nếu đúng như vậy, người dân đang phải gánh chịu sự yếu về chuyên 

môn, kém về hiểu biết của những người được coi là công bộc của dân. 

Yếu kém về nhận thức là chuyện không nhỏ 

Ông Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng trong quá trình quản lý xã hội mà chưa hiểu hết hoặc nhận 

thức chưa đầy đủ nhưng vị quan xã vẫn ký thì đó là chuyện rất lớn chứ không hề nhỏ như cách 

nghĩ của vị cán bộ này. 

“Rõ ràng việc công dân xin xác thực là vấn đề lớn đối với họ. Còn cán bộ không coi đó là 

chuyện lớn thì rõ ràng họ không hiểu được vấn đề của người dân. Chưa kể, họ được người dân 
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bầu ra, đóng góp kinh phí để họ phục vụ người dân chứ không phải để cai trị, mà họ lại nghĩ 

mình đang cai trị thì đó là câu chuyện rất lớn”, ông Dũng nói. 

Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên do khiến một bộ phận cán bộ công chức ngộ nhận 

quyền lực, làm khó người dân là tổng hợp của nhiều vấn đề cộng lại. Đó là câu chuyện về 

tuyển chọn nhân sự, câu chuyện cần coi trọng tư cách đạo đức và chuyên môn đối với những 

cán bộ cấp quản lý. Trong khi việc tuyển dụng cán bộ cấp thấp hơn cũng đòi hỏi sự công tâm 

để những người có năng lực, người giỏi, có phẩm chất đạo đức được tuyển dụng. Những người 

như vậy mới có tinh thần phụng sự.  

Tiếp đó là khâu đào tạo, đánh giá và cần phải có yếu tố thải loại, cách chức hoặc cho thôi 

việc, nếu người đó không đáp ứng yêu cầu, chứ không phải vào được biên chế là ngồi yên ở đó 

cho đến tuổi nghỉ. Tất cả các khâu trong quá trình này cần phả 

Nguồn: vov.vn 
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THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

CHO UBND TỈNH HÀ TĨNH TRONG VIỆC ÁP DỤNG 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI LUẬT BAN HÀNH 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015 

 

Qua công tác kiểm tra, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã tiếp nhận và yêu cầu Bộ Tư 

pháp xử lý, giải quyết các kiến nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến những khó khăn 

trong việc áp dụng một số quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật 

năm 2015). Ngày 28/7/2017, Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời các kiến nghị của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh (tại Công văn số 2646/BTP-VĐCXDPL), cụ thể như sau: 

Kiến nghị 1: "Tại khoản 4 Điều 14 của Luật năm 2015 nghiêm cấm quy định thủ tục hành 

chính trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. Tuy nhiên, thực tế ở Hà 

Tĩnh, hàng năm, HĐND tỉnh ban hành các chính sách hễ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

trong đó có quy định về thủ tục hành chính để thực hiện các chính sách đó, nếu theo quy định 

này thì việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội mang tính đặc thù của tỉnh sẽ 

gặp khó khăn". 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật năm 2015 thì từ ngày 01/7/2016 trở đi Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp chỉ được quy định thủ tục hành 

chính trong trường hợp được luật giao. Luật năm 2015 bổ sung quy định này là nhằm hạn chế 

các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương đặt ra các thủ tục hành chính trong văn bản 

quy phạm pháp luật, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bảo vệ tốt 

hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015 thì HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền 

ban hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Trường hợp để thực hiện được biện pháp đặc thù đó mà cần 

phải quy định về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện... thì việc quy định 

những nội dung này trong nghị quyết của HĐND cấp tỉnh là phù hợp với quy định "được giao 

trong luật". Tuy nhiên, việc quy định các biện pháp có tính chất đặc thù ở địa phương phải bảo 
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đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính hợp 

hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Kiến nghị 2: "Điều 30 của Luật năm 2015 quy định HĐND, UBND cấp huyện chỉ được ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để quy định những vấn đề được luật giao. Thực 

tiễn cho thấy, việc giao HĐND, UBND cấp huyện ban hành VBQPPL được quy định tại các luật 

là rất ít mà chủ yếu được giao bởi các VBQPPL của cấp tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND, UBND cấp 

huyện ban hành VBQPPL để quy định các chính sách đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, việc quy định như vậy là khó áp dụng trong thực tiễn". 

Trả lời: 

Điều 30 của Luật năm 2015 quy định: “HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, 

UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao". Như 

vậy, kể từ ngày Luật năm 2015 có hiệu lực (ngày 01/7/2016), HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã 

chỉ được ban hành VBQPPL khi được giao trong luật, không phải trong các loại văn bản khác. 

Trường hợp VBQPPL của cấp huyện, cấp xã được ban hành trước ngày Luật năm 2015 có hiệu 

lực để cụ thể hóa các quy định của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 

như: Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông 

tư của các bộ thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ (Công 

văn số 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28/11/2016 của Bộ Tư pháp). 

Trường hợp UBND cấp huyện cần có VBQPPL quy định các chính sách đặc thù nhằm phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện mình thì căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 127 của Luật năm 

2015, Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành quyết định của UBND cấp 

tỉnh để quy định các chính sách đặc thù áp dụng trên địa bàn huyện. 

 Phùng Hưng - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (nguồn: CV số 2646/BTP-VĐCXDPL  

ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp) 
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NHÂN SỰ MỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

Đài Truyền hình Việt Nam: Tại Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 10/8/2017, Thủ tướng Chính 

phủ bổ nhiệm ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học - Đo lường, Đài Truyền hình Việt 

Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. 

Đồng Nai: Ngày 11/8, ông Đoàn Tấn Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch thuôc̣ Sở Thông tin và 

Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. 

Hải Phòng: Ngày 10/8, ông Lã Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp được bổ nhiệm giữ 

chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Ngày 9/8, ông Võ Quang Lâm, nguyên Trưởng ban Quản lý 

đấu thầu của EVN được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn từ ngày 1/8/2017. 

Bộ Ngoại giao: Ngày 17/8, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân 

sự của Bộ Ngoại giao. 

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và 

các đồng chí được trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ 

nhiệm ông Trần Thanh Huân, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam 

tại Hong Kong, Trung Quốc; kiêm nhiệm Macao, Trung Quốc, thay ông Hoàng Chí Trung hết 

nhiệm kỳ; 
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Bổ nhiệm bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ 

Ngoại giao, giữ chức Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực nước CHXHCN Việt Nam 

bên cạnh UNESCO (Pháp), thay ông Lê Hồng Phấn hết nhiệm kỳ; 

Điều động ông Nguyễn Tất Thành, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái 

Lan hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Thư ký APEC 2017 và công tác 

tại Bộ phận thường trực Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 kể từ ngày ký Quyết định. 

Trước đó, chiều 14/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phaṃ Bình Minh đã trao 

quyết định: Bổ nhiệm ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt 

Nam ở nước ngoài, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc; 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Cường, Vụ trưởng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước 

ngoài, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanouk Ville, Campuchia. 

Bô ̣Tài chính: Ngày 18/8, Lañh đaọ Tổng cục Hải quan đã trao Quyết định 2869/QĐ-TCHQ 

về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Thanh, quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam 

Ninh chính thức giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh. 

Bô ̣Y Tế: Ngày 17/8,  Bô ̣trưởng Bô ̣Y tế Nguyêñ Thi ̣ Kim Tiến đa ̃trao quyết định bổ nhiệm 

chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho PGS.TS Đồng Văn Hệ – Giám đốc 

Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận 

cơ thể người, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 và TS.BS. Trần Đình Thơ – Trưởng Phòng 

Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Gan mật. 

Thanh tra Chính phủ: Cùng ngày 17/8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngoc̣ Lam đa ̃

trao Quyết định số 1788/QĐ–TTCP ngày 19/7/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều 

động công chức lãnh đạo cấp vụ đối với ông Trần Đắc Xuyên, Phó Tổng biên tập Báo Thanh tra 

giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ. 

Trước đó, Lañh đaọ Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 1374/QĐ-TTCP ngày 

31/5/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ  về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm đối với 

Phó Vụ trưởng Tạp chí Thanh tra Hà Thị Hương. Theo đó, bà Hà Thị Hương sẽ nghỉ hưu theo 

chế độ từ ngày 1/9/2017. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 2 TỔNG CỤC, 

BỔ NHIỆM 2 TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố các quyết định thành lập Tổng cục Thủy lợi 

và Tổng cục Phòng, Chống thiên tai và Tổng cục Thủy lợi; đồng thời, trao quyết điṇh bổ nhiêṃ 2 tân 

Tổng cuc̣ trưởng đối với ông Nguyễn Văn Tỉnh giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và ông 

Trần Quang Hoài giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, Chống thiên tai. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 


