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DỰA VÀO ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN DÂN 

ĐỂ LỰA CHỌN CÁN BỘ 

 

Trao đổi với báo Hà Nội mới xoay quanh Quy định số 89-QĐ/TƯ “Về khung tiêu chuẩn 

chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp” và Quy định số 

90-QĐ/TƯ  “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” mới được ban hành, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia 

cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, đây là hai văn bản rất quan 

trọng đối với Đảng ta trong việc thực hiện Chiến lược công tác cán bộ. 

Bên cạnh việc khẳng định sự đúng đắn, khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của những 

tiêu chuẩn, tiêu chí được đưa ra trong 2 quy định, GS.TS Hoàng Chí Bảo còn cho rằng, có lựa 

chọn được đội ngũ cán bộ xứng đáng, có tâm, có tầm, có trí hay không, phải dựa vào dư luận xã 

hội, nhất là đánh giá của người dân. 

Nguồn: hanoimoi.vn 

 

 

BỘ Y TẾ: SAU SÁP NHẬP, 

GẦN 3000 LÃNH ĐẠO Y TẾ “MẤT GHẾ” 

 

Ngày 21/8, bên lề Hội nghị hướng dẫn Thông tư số 26/2017/TT-BYT về thực hiện mô hình 

tổ chức Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh (CDC), ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ 

chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, sau khi sáp nhập có gần 3.000 lãnh đạo “mất ghế”. 

Hiện Bộ Y tế đang hướng dẫn các địa phương tổ chức sáp nhập lại các trung tâm có cùng 

chức năng về y tế dự phòng ở tuyến tỉnh và quản lý theo mô hình CDC. Sau khi sáp nhập, sẽ có 

khoảng 3.000 giám đốc, phó giám đốc các trung tâm bị thôi chức và gần 12.000 cán bộ hành 

chính sẽ thuộc diện dôi dư. 

Theo thống kê, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có số lượng cán bộ hành chính thừa nhiều 

nhất. Cụ thể,  Hà Nội có hơn 600 cán bộ y tế và thành phố Hồ Chí Minh có gần 900 cán bộ. Hiện đã có 

26 tỉnh, thành phố đã sáp nhập, hợp nhất các trung tâm, chi cục thuộc Sở Y tế thành Trung tâm CDC. 

Nguồn: tienphong.vn 
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TINH GIẢN CHƯA ĐẠT, BỘ MÁY VẪN CỒNG KỀNH 

 

Kết quả giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016” của Quốc hội cho thấy, việc tinh giản biên chế 

vẫn chưa đạt được mục tiêu . Đồng thời , tổ chức bộ máy bên trong bộ , cơ quan ngang bộ̣ còn 

cồng kềnh,  nhiều tầng nấc trung gian, số đầu mối đơn vị hành chính tăng... 

Theo báo cáo giám sát, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 

nước từ T.Ư đến cấp huyện trong giai đoạn 2011 - 2016 có xu hướng giảm, đặc biệt là trong giai 

đoạn 2014 - 2016 với số lượng giảm trung bình mỗi năm khoảng hơn 4.000 biên chế. Năm 2014, 

cả nước có hơn 281.700 biên chế, thì sang đến 2017 chỉ còn hơn 269.000 biên chế. Tuy vậy, vẫn 

có 13/15 bộ, cơ quan ngang bộ dư biên chế tại các vụ, cục trực thuộc. 

Cùng với đó, kết quả giám sát cho thấy, tinh giản biên chế chưa đi vào thực chất và chưa đạt 

mục tiêu, mới chỉ tập trung về số lượng mà chưa chú trọng tới việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, 

viên chức theo đề án vị trí việc làm. Đối tượng tinh giản 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… Chưa tinh giản 

đươc̣ đúng đối tượng là người có đạo đức công vụ, trình độ năng lực yếu kém. 

Nguồn: kinhtedothi.vn 

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG 

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 

Ngày 15/8/2017 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định ban hành Kế 

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

hành chính nhà nước” tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 

24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  

Mục tiêu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra đó là: thiết lập khung pháp lý thống nhất về 

chế độ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng đổi mới và giảm gánh nặng hành 

chính trong công tác báo cáo, đảm bảo hoạt động báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc, quy 

trình, kỳ hạn và thời hạn gửi báo cáo thống nhất, đồng bộ; có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả, 

thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam; giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ, bãi bỏ các báo cáo 

không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lắp, không 
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cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo; đồng 

thờixác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc tổ 

chức hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo báo; gắn kết 

đồng bộ, chặt chẽ việc thực hiện Đề án với các mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra 3 nhóm nhiệm vụ 

chính: (1) Hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của ngân hàng Nhà nước. (2) Rà 

soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. (3) Tổ chức thực thi phương án đơn 

giản hóa chế độ báo cáo. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ 

đạo triển khai các nhiệm vụ, công việc nêu tại Kế hoạch. Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực 

hiện kế hoạch. Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam và các Vụ, Cục có liên quan xây dựng phân hệ phần mềm báo cáo theo kế hoạch 

và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Vụ Truyền thông thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

có trách nhiệm thực hiện công tác truyền thông về tình hình và kết quả thực hiện Đề án. 

Ngọc Anh – Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (tổng hợp nguồn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

 

DOANH NGHIỆP LẠI BỨC XÖC 

TỐ HẢI QUAN “ĂN” TIỀN KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN 

 

Sau hơn một năm đại diện Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức 

Giang tố phải trả chi phí ngoài không có hóa đơn cho cán bộ hải quan cảng Đình Vũ, ngày 18/8, 

tại Hội thảo “Cách mạng Công nghiệp 4.0 – những xu hướng và tác động đến xuất khẩu của Việt 

Nam” do Cục Xuất nhập khẩu do báo Công Thương tổ chức, ông Đào Hữu Huyền lên tiếng cho 

biết doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí ngoài cho hải quan với mức giảm từ 10 triệu đồng xuống 

còn 5 triệu đồng/container. Trao đổi với Phóng viên báo Tiền Phong bên lề hội thảo về những 

khoản chi phí ngoài không chính thức phải trả cho hải quan ở cảng Đình Vũ, ông Huyền cho 

biết, chi phí ngoài cho hải quan là cả câu chuyện dài. Chưa nói, doanh nghiệp phải trả nhiều 

khoản không chính thức khác nữa, tuy nhiên, nói ra thì rất... “động chạm”. 

Nguồn: tienphong.vn 

 



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: ĐỀ XUẤT BỎ 

GẦN 2000 TRONG HƠN 4000 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

 

Theo báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 22/8, của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bỏ 1.930 yêu cầu, điều kiện về kinh doanh được cho là những giấy 

phép con cản trở doanh nghiệp lâu nay. 

Trong số này, cơ quan ngành kế hoạch đề nghị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 302 điều kiện về tài 

chính. Ngoài ra, 85 điều kiện kinh doanh về địa điểm và 1.336 điều kiện về năng lực sản xuất, 127 

điều kiện về phương thức kinh doanh, 80 điều kiện về quy hoạch... được đề xuất bỏ toàn bộ. 

Ngoài ra, các điều kiện kinh doanh khác liên quan đến vấn đề nhân lực (trừ một số nghề thực 

sự đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, như nghề y, nghề kiểm toán) và một số điều kiện có nội dung 

không phù hợp khác, Bộ này cũng kiến nghị bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

GÁNH NẶNG CHI PHÍ VÔ HÌNH 

 

Theo báo cáo “Khảo sát về môi trường kinh doanh” của Ngân hàng Thế giới (WB) 

năm 2017, chi phí kinh doanh ở Việt Nam cao thuộc hàng đầu trong khu vực ASEAN.  

Doanh nghiệp Việt cũng phải chịu chi phí nộp thuế cao trong khu vực ASEAN, ở 

mức 39,1% so với lợi nhuận và cao hơn 2 lần so với Singapore. Ngoài ra, chi phí về tuân 

thủ chứng từ xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng ở mức cao nhất, gấp gần 4 

lần so với Singapore và hơn 3 lần so với Philippines…  

Nguồn: baodauthau.vn 
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TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 

HÀ NỘI: ĐỀ XUẤT TINH GỌN, 

CHỈ CÕN 48 BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ 

 

Ngày 22/8, tại phiên họp tập thể UBND thành phố Hà Nội tháng 8/2017, UBND 

thành phố rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tinh gọn các Ban chỉ đạo thành phố. 

Tại cuộc họp, đa số các ý kiến đều đồng nhất với đề xuất tinh gọn, hợp nhất các 

Ban chỉ đạo thành phố của Văn phòng UBND thành phố, từ 108 Ban chỉ đạo còn 48 Ban. 

Nguồn: kinhtedothi.vn 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ NGHỊ 

TĂNG GẤP ĐÔI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

Trong dự thảo đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh để 

thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, vì cả nước” trình bày tại Hội nghị Thành ủy 

thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/8, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn 

Thiện Nhân đưa ra đề nghị, năng suất lao động của công chức thành phố Hồ Chí Minh cao 

gấp 1,5 lần cả nước thì lương bình quân của họ có cao gấp 2 lần cũng là điều hợp lý. 

Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh còn đề xuất được quyết định biên chế các đơn 

vị trực thuộc theo nguyên tắc năng suất lao động của cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí 

Minh phải cao gấp 1,5 lần cả nước. Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, đây là xin “tự chủ 

trong giới hạn”, bằng việc cam kết giữ tỉ lệ cán bộ, công chức so với dân số ít hơn 30% so 

với cả nước, và được quyền điều chỉnh biên chế tương ứng với tỉ lệ này. Thành phố Hồ 

Chí Minh đồng thời đề nghị được trả lương cán bộ, công chức bằng khoảng 2 lần mức thu 

nhập bình quân của công chức, viên chức cả nước. 

Nguồn: tuoitre.vn 
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HẢI DƯƠNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

TRONG CÁC ĐƠN VỊ CÔNG LẬP 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cho biết, Hải Dương đang tập 

trung thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Theo đó: 

Về sắp xếp bộ máy, năm 2017, Hải Dương sẽ sáp nhập 57 đơn vị sự nghiệp công 

lập có cùng nhóm nhiệm vụ xuống còn 30 đơn vị, chuyển đổi 5 đơn vị sự nghiệp công lập 

sang loại hình doanh nghiệp (giảm 32 đầu mối); chuyển một số đơn vị từ loại hình tự đảm 

bảo một phần chi thường xuyên sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Từ năm 

2018, các đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu tăng thu, mỗi năm giảm tối thiểu 15% sự hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước.  

Về tinh giản biên chế, từ năm 2016 đến năm 2020, phấn đấu tinh giản 3.502 biên 

chế với tỷ lệ tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015 cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập và tiến hành cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo hướng kiêm nhiệm, gọn nhẹ, hiệu quả.  

Dự kiến việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế sẽ giúp Hải 

Dương giảm số chi ngân sách khoảng 465 tỷ đồng. 

Nguồn: baotintuc.vn 

 

NAM ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH 

NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) 

 GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 

 

Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND 

nhằm phấn đấu tăng điểm kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 và đến năm 

2020 lên nhóm các tỉnh đạt điểm khá trở lên; đồng thời để triển khai công tác CCHC của 

tỉnh phù hợp, đồng bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

09/6/2016 của Tỉnh ủy Nam Định về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc 

tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức và sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh thực 

hiện cải cách hành chính. 
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Nội dung chủ yếu của Kế hoạch được đặt ra dựa trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chí 

thành phần cấu thành Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh, kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh 

và được phân thành 2 nhóm nhiệm vụ: nhóm nhiệm vụ cần phát huy, duy trì điểm tối đa 

đã đạt được trong năm 2016 và nhóm nhiệm vụ cần phải phấn đấu, cải thiện để đạt điểm 

tối đa theo lộ trình đến năm 2020.  

Để thực hiện các nhóm nhiệm vụ trên đòi hỏi người đứng đầu các ngành, các cấp 

của tỉnh quan tâm hơn, quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo, điều hành và phấn đấu thực hiện 

ngay trong các tháng cuối năm 2017 và các năm tiếp theo. 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh Nam Định tỉnh đã giao nhiệm vụ cho: 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm 

trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao chỉ số 

CCHC tại đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều 

hành; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị 

thuộc, trực thuộc, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện công tác CCHC về UBND tỉnh. 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ nâng cao Chỉ số CCHC; theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

nâng cao Chỉ số CCHC; tổ chức điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC hàng năm 

và điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước. 

Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; theo 

dõi, đôn đốc việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ thủ tục hành chính được xử 

lý ở mức độ 3, mức độ 4; theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình một cửa 

hiện đại tại các huyện, thành phố. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng và ban hành văn bản QPPL; đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu 

và dễ thực hiện; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý 

hành chính nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cấp, 

công bố, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và đẩy nhanh việc xây 

dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các xã, 

phường, thị trấn. 

Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC; 

hướng dẫn, theo dõi các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính./. 

     Ngọc Anh – Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

 

 

LÀO CAI: CẢI THIỆN CHỈ SỐ 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (PAR INDEX) 

NĂM 2017 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 216/KH-UBND ngày 10/08/2017 

về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2017.  

Theo đó, kế hoạch nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung 

của Chỉ số PAR INDEX trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo kết quả công bố Chỉ số PAR 

INDEX của tỉnh Lào Cai năm 2016; cải thiện kết quả Chỉ số PAR INDEX của tỉnh Lào 

Cai năm 2017 với mục tiêu đạt từ 80% trở lên, trong nhóm 20 tỉnh đứng đầu bảng xếp 

hạng; tăng cường nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về Chỉ số 

CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai. 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích 

cực triển khai các nội dung về cải cách hành chính, đã có sự chuyển biến về kết quả xếp 

hạng Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh, tăng 12 bậc so với năm 2015. Tuy nhiên,kết quả 

này vẫn chưa đạt so với mục tiêu của tỉnh đề ra, vẫn còn nhiều bất cập như: trách nhiệm 

của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; trình độ, năng lực, đạo đức công 

vụ của một số cán bộ, công chức thực hiện một số nội dung CCHC còn thấp; ngân sách 

đầu tư cho Chương trình CCHC còn hạn hẹp và chậm được cấp phát đến các đơn vị thụ 

hưởng làm cho tiến độ thực hiện chậm, chất lượng và hiệu quả thấp. 

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC và góp phần cải thiện 

Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng 



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Xuân Phong yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà 

soát chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

trong Bộ Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ để tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác 

chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện; đa dạng hóa các hình 

thức tuyên truyền về CCHC; thực hiện và chỉ đạo đưa 100% thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị ở các cấp vào thực hiện theo cơ chế một cửa. 

Các đơn vị nằm trong kế hoạch xây dựng mô hình một cửa liên thông hiện đại giai đoạn 

2016 – 2020 chủ động tìm kiếm nguồn lực tài chính, xây dựng đề án triển khai và đề nghị 

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện; thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết 

công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo việc giải 

quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian, không chậm trễ; phải 

thực tâm, thực chất giảm chi phí cho doanh nghiệp... Khi có yêu cầu, các sở, ngành, địa 

phương chủ động phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện tốt các nội dung về xác định 

chỉ số CCHC cấp tỉnh theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chung việc 

thực hiện CCHC ở các cấp; trong đó, Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi việc duy trì, cải 

thiện Chỉ số CCHC của tỉnh; tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện các 

chỉ số theo lĩnh vực được phân công. Tổng hợp kết quả thực hiện cải thiện các chỉ số. Đề 

xuất, báo cáo UBND tỉnh về chính sách, cơ chế, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh…để cải 

thiện Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 và những năm sau. 

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung về xây dựng văn bản 

QPPL đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình; xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo công 

việc theo dõi thi hành pháp luật kịp thời, đúng quy định; đôn đốc việc xử lý các vấn đề 

sau kiểm tra văn bản QPPL, sau kiểm tra phải có văn bản nêu rõ biện pháp khắc phục; 

tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; 

công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu Quốc gia; đôn đốc 

việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trên cổng/trang thông tin điện tử 

của ngành, địa phương đầy đủ, đúng quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, đúng quy 

trình, có kết quả các nhiệm vụ được giao chủ trì về hiện đại hóa hành chính; trình UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đúng thời gian 
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quy định; tham mưu xây dựng và triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử; đôn đốc việc 

xây dựng và cung cấp dịch vụ hành chính công... 

UBND tỉnh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh triển khai 

thực hiện có hiệu quả việc 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, chú ý đối với việc áp 

dụng và chứng nhận đối với UBND cấp xã. 

Lưu Hải Đăng – Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (nguồn UBND tỉnh Lào Cai) 

 

 

GIA LAI: TÙY TIỆN TUYỂN DỤNG 

KHI CHƯA CÓ Ý KIẾN BỘ NỘI VỤ 

 

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra quản lý biên chế, công chức, 

tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo… trong cơ quan hành chính nhà 

nước của UBND tỉnh Gia Lai trong giai đoạn từ năm 2014-2017. 

Theo kết luận, quá trình tuyển dụng công chức của tỉnh Gia Lai bộ lộ rõ nhiều tồn 

tại, điển hình như có 6 trường hợp không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi 

quyết định tuyển dụng; 3 trường hợp được tiếp nhận không qua thi chưa đủ 5 năm có trình 

độ đại học; 13 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh không đúng đối 

tượng theo quy định. Nhiều trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng đầy đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn; trong đó, 3/48 lượt không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệm vụ quản 

lý lĩnh vực; 8/48 lượt chưa được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính; 1/269 lượt quá 

tuổi bổ nhiệm (5 tháng); 97/387 lượt không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở 

lên; 11/435 lượt không có trình độ đại học chuyên môn… 

4/38 cơ quan, đơn vị vẫn sử dụng vượt quá số lượng cấp phó 7 người. 

Nguồn: tienphong.vn 
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BÀN VỀ THI TUYỂN 

CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO HIỆN NAY 

 

Tuyển chọn công chức là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình quản lý công chức, 

mang tính quyết định đối với sự phát triển của nền hành chính nhà nước nói chung và của từng 

cơ quan, đơn vị nói riêng. Công tác tuyển dụng công chức hiện nay được thực hiện thông qua 

hình thức thi tuyển cạnh tranh là chủ yếu; trong đó, có cả thi tuyển cạnh tranh đối với các chức 

danh công chức lãnh đạo, quản lý. Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến 

hành tổ chức thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, bước đầu đạt được 

những thành tựu đáng phấn khởi; nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định cần phải tiếp 

tục được nghiên cứu, giải quyết. 

1. Một số kết quả trong công tác thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý 

Để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình mới, Đảng ta 

đã xác định: mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo 

cấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành Trung ương, xem xét đưa vào quy 

hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng theo quy hoạch(1); thực hiện quy 

trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án 

hoặc chương trình hành động trước khi cấp thẩm quyền xem xét, quyết định(2). 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xác định: thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh 

đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương, giám đốc sở và tương đương trở xuống (theo 

tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020). Thời gian qua, Bộ Tư pháp, Bộ Giao 

thông – Vận tải đã tổ chức thi tuyển công chức lãnh đạo cho một số đơn vị trực thuộc. Mới đây, 

Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án “Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng”, 

trong đó có năm nội dung đổi mới cách tuyển chọn, bao gồm: quy định rõ, cụ thể thẩm quyền, 

trách nhiệm của người đứng đầu trong giới thiệu, đề xuất, bổ nhiệm nhân sự; mở rộng phạm vi 

đề cử, đăng ký dự tuyển lãnh đạo, quản lý; bổ sung thêm người dự tuyển phải trình bày chương 

trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm; thay đổi nội dung, kết cấu phiếu tín nhiệm; đổi 

mới công tác bổ nhiệm lại(3). Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Long 

An, Bình Dương.v.v… đã tổ chức thi tuyển một cách nghiêm túc, tích cực, công khai, chặt chẽ, 

đúng quy trình đối với một số chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. 

Công tác thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong thời gian qua đã góp 

phần tạo động lực, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi công chức; góp 

phần phát huy phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo bước đột phá 

trong công tác cán bộ. Thi tuyển cạnh tranh cũng giúp hạn chế được tình trạng tiêu cực trong 

công tác quy hoạch tại nhiều địa phương, đơn vị, đặc biệt là tình trạng cục bộ địa phương, bè 
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phái trong công tác tổ chức cán bộ. Thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo, quản lý giúp khắc 

phục những bất cập về thi nâng ngạch công chức thường “nặng về cử” nhiều hơn “thi”, nặng về 

giải quyết chế độ, chính sách, chưa gắn với nhu cầu vị trí việc làm của từng cơ quan, chú trọng 

quá nhiều đến bằng cấp, làm hạn chế nguồn tuyển chọn công chức có năng lực để bổ nhiệm giữ 

các vị trí cao, chủ chốt trong hoạt động công vụ”(4). Hình thức thi tuyển đã có nhiều đổi mới so 

với hình thức thi tuyển thông thường là chỉ thi viết, không chú trọng đến năng lực và các kỹ 

năng thực thi công vụ của công chức…, nội dung thi tuyển tập trung vào định hướng nghề 

nghiệp, sát thực với định hướng công việc sau thi tuyển của công chức lãnh đạo, quản lý. 

2. Những bất cập, hạn chế 

Thứ nhất, thi tuyển cạnh tranh mặc dù hạn chế được những khuyết điểm của công tác quy 

hoạch cán bộ theo cơ chế truyền thống nhưng tiềm ẩn nguy cơ lấn át và làm lu mờ những ưu 

điểm của công tác quy hoạch. Vì quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là chủ trương quan trọng 

của Đảng ta(5) nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực để có kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý của từng địa phương, đơn vị cả 

về trước mắt lẫn lâu dài. Thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo, quản lý hiện đang còn ở 

mức độ “thí điểm”, nhưng khi trở thành hình thức tuyển chọn chính thức mà chỉ thấy những lợi 

ích trước mắt dễ dẫn đến lạm dụng quá mức sẽ gây bất lợi cho công tác quy hoạch cán bộ. Mặt 

khác, nếu những người nằm trong diện quy hoạch khi tham gia thi tuyển nhưng không đạt thì 

có xem xét quy hoạch lại hay không, cũng là vấn đề cần được nghiên cứu. 

Thứ hai, trong quá trình thi tuyển, các cơ quan, đơn vị chưa thật sự  thu hút được nhiều ứng 

viên. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Về mặt tâm lý, nhiều công chức e ngại dự thi 

do đa số công chức thường có tâm lý hướng nội, không muốn thể hiện bản thân, không muốn 

khẳng định mình. Về điều kiện dự tuyển, một số cơ quan, đơn vị tuyển dụng chưa mở rộng cho 

nhiều đối tượng dự thi, có xu hướng hướng vào đội ngũ công chức của chính cơ quan, đơn vị 

mình là chủ yếu... Vì vậy, nguyên tắc lựa chọn người tài thật sự trong thi tuyển chưa phát huy 

hết tác dụng. 

Thứ ba, thi tuyển cạnh tranh chức danh công chức lãnh đạo, quản lý hiện nay còn gặp khó 

khăn. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành 

tuổi đời bình quân cao. Lớp công chức trẻ có kiến thức, trình độ học vấn cao nhưng còn thiếu 

kinh nghiệm, nên chậm được phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng để đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí 

tương xứng(6). Nhìn chung, nếu tham gia thi tuyển thì cơ hội trúng tuyển của đội ngũ công 

chức trẻ có ưu thế, mặc dù có thể chỉ mang tính “nhất thời” theo xu thế trẻ hóa đội ngũ công 

chức nhà nước hiện nay. Do đó, nếu trúng tuyển và được bổ nhiệm thì đội ngũ công chức trẻ sẽ 

thiếu kinh nghiệm công tác trong những vị trí chủ chốt và quan trọng. 

Thứ tư, công tác thi tuyển luôn gắn liền với việc bổ nhiệm, sử dụng công chức; nhưng cơ 

chế về lương, chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập. Công việc của công chức là thực thi công vụ 

nhà nước nhưng tiền lương thấp đã ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức 
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nói riêng và hiệu quả của cả nền công vụ nói chung. Vấn đề “chảy máu chất xám” từ khu vực 

công sang khu vực tư không còn là nguy cơ mà là thực trạng khó giải quyết ở nhiều cơ quan, 

đơn vị. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với những công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm 

sau thi tuyển cạnh tranh. 

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi tuyển chức danh 

công chức lãnh đạo, quản lý 

Nhằm tiếp tục tuyển chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nhà nước nói chung và đội 

ngũ công chức lãnh đạo, quản lý nói riêng, công tác thi tuyển cần lưu ý đến một số vấn đề sau: 

Một là, cần đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trong công tác cán bộ; 

phải coi công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vẫn là biện pháp chủ yếu, làm 

nền tảng cho công tác tuyển chọn công chức lãnh đạo, quản lý. Mặt khác, cần có giải pháp kết 

hợp chặt chẽ, hợp lý giữa quy hoạch và thi tuyển cạnh tranh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả 

công tác tuyển dụng công chức; thi tuyển cần tạo được đột phá nhưng không quá đà, không 

phải đơn vị, cơ quan nào cũng tổ chức thi tuyển mà cần có sự nghiên cứu, đánh giá thật kỹ 

trong quá trình thí điểm để có cách thức nhân rộng phù hợp. 

Hai là, cần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền một cách sâu rộng để xóa bỏ tâm lý e 

ngại thi tuyển của công chức cùng với việc mở rộng điều kiện, cơ hội cho những người có năng 

lực, phẩm chất có nhu cầu thi tuyển để thu hút nhiều ứng viên tham gia. Có thể mở rộng điều 

kiện thi tuyển cho những đối tượng trong khu vực tư có kinh nghiệm quản lý tham gia thi tuyển 

vào các vị trí quản lý tương ứng. Bên cạnh đó, cần xem xét thành lập những hội đồng đánh giá 

thi tuyển độc lập trong công tác tổ chức thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo, quản lý(7), để 

tăng cường hơn nữa tính công bằng, khách quan, minh bạch trong quá trình thi tuyển. 

Hạn chế tư duy theo kiểu chỉ có người của cơ quan tuyển dụng mới biết được ai là người 

làm được việc được cho mình, kể cả về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, “việc nhận xét, 

đánh giá, cách chấm điểm của ban giám khảo đôi khi còn nhiều lúng túng dẫn đến điểm số ở 

một vài phần thi còn chênh lệch nhiều”(8). Do đó, cần làm tốt công tác tổ chức đánh giá các 

ứng viên dự tuyển; không nhất thiết thành viên ban giám khảo phải là người của cơ quan tuyển 

dụng thì mới hội đủ khả năng đánh giá các ứng viên. 

Ba là, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách về sử dụng, bồi dưỡng kiến thức 

cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý sau khi trúng tuyển, đặc biệt là đối với những công 

chức trẻ, hoặc trước khi thi tuyển không phải là người của cơ quan, đơn vị, hoặc chưa có nhiều 

kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Cần thực hiện cải cách chính sách tiền lương để tiền 

lương thật sự là nguồn thu nhập chính của công chức bảo đảm đời sống cho bản thân và gia 

đình, tạo động lực và giúp cho công chức yên tâm làm việc ở vị trí công tác mới. 

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động thi tuyển một cách 

chặt chẽ, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý thật nghiêm minh, công khai những sai phạm, 
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tiêu cực trong công tác thi tuyển các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là sai 

phạm của những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp trong công tác tổ chức thi tuyen. Bên 

cạnh đó, cần tăng cường sự giám sát của nhân dân, của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn 

thể, để công tác thi tuyển thật sự công bằng, khách quan và minh bạch. 

Thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo, quản lý không phải là vấn đề mới mẻ, nhưng đây 

là một cách làm mang tính đột phá trong công tác tuyển dụng công chức, góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ công chức nói chung, đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý nói riêng và của 

nền công vụ quốc gia trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay. Trong thời gian tới cần hoàn thiện 

cơ chế, chính sách, nguồn lực và cách thức tổ chức thi tuyển phù hợp để công tác thi tuyển các 

chức danh công chức lãnh đạo, quản lý ngày càng hiệu quả hơn. 

Ghi chú:                                                           
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TIÊU CHUẨN CHO LÃNH ĐẠO: 

BƯỚC ĐI QUAN TRỌNG ĐỂ KIỆN TOÀN BỘ MÁY 

 

Tiêu chuẩn cho lãnh đạo cấp cao là một bước đi quan trọng để kiện toàn bộ máy, đặt nền 

móng vững chắc cho kế hoạch phát triển dài hạn của đất nước. 

Bộ Chính trị vừa ra Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng 

khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90-QĐ/TW 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. 

Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định hết sức cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, 

tiêu chí đánh giá đối với các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Theo đó, lãnh đạo cấp 

cao phải đáp ứng được ba điều kiện: thứ nhất là phải có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, 

quốc gia – dân tộc, và nhân dân; thứ hai, phải có đạo đức và lối sống lành mạnh, không được 

tham vọng quyền lực; và thứ ba, phải có tầm nhìn và năng lực lãnh đạo. 

Đây là một bước đi quan trọng để kiện toàn bộ máy, đặt nền móng vững chắc cho kế hoạch 

phát triển dài hạn của đất nước, trong bối cảnh chúng ta đang phải gặp rất nhiều thách thức ở cả 

trong và ngoài nước. 

Xây dựng một bộ máy công quyền mạnh với hệ thống lãnh đạo đủ năng lực điều hành là 

nhiệm vụ tối quan trọng của bất kì chính thể nào. Ở nước ta, tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức 

cao cấp nằm rải rác trong một số quy định, như trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức 

chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn. Tuy vậy, với các lãnh đạo chính trị - từ cấp 

bộ trưởng trở lên – thì chưa có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. 

Điều này sẽ dẫn đến hai vấn đề. Thứ nhất, khi không có những tiêu chuẩn rõ ràng, sẽ dễ tạo 

ra những trường hợp “con voi chui tọt lỗ kim” – những lãnh đạo không đủ năng lực hoặc có 

vấn đề về phẩm chất đạo đức nhưng vẫn có thể nắm giữ những chức vụ quan trọng. Những 

trường hợp bị xử lý vì những vi phạm kỷ luật trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng và 

nhà nước thời gian qua cho thấy rõ điều đó. 

Thứ hai, đồng thời với việc để lọt những “con sâu làm rầu nồi canh”, việc không có những 

tiêu chuẩn định hướng cũng sẽ khiến những người thực sự có năng lực và khao khát đóng góp 

không thể có được những vị trí cần thiết và xứng đáng. 

Cùng với đó, tiêu chuẩn khung sẽ hạn chế khả năng tác động đến việc bổ nhiệm lãnh đạo 

cao cấp từ một cá nhân hay nhóm lợi ích. Do vậy, Quy định mới sẽ làm giảm đi tình trạng cát 

cứ, bè phái về quyền lực, vốn là nguyên nhân dẫn đến suy thoái của mọi thể chế chính trị. 

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/kiem-soat-quyen-luc-long-nhot-quyen-luc-long-nhot-tham-vong-393016.html
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Những tiêu chuẩn cụ thể cũng sẽ tạo ra niềm tin vững chắc cho “cán bộ nguồn”, rằng năng 

lực và sự cố gắng của họ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, chứ không phải là do biết chạy 

“cửa này cửa nọ”.  

Hai quy định trên, vì thế, thể hiện quyết tâm xây dựng một nhà nước pháp quyền mạnh, đả 

phá chủ nghĩa bè phái, thân hữu, và trong sạch hoá bộ máy chính quyền. Nó cũng đại diện cho 

tinh thần trọng người tài thay vì nguồn gốc xuất thân hay quan hệ của người đó.   

Tất nhiên, Quy định 89 và 90 chỉ cung cấp bộ khung tiêu chuẩn, để đưa những điều kiện 

này vào áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sẽ còn rất nhiều việc phải làm. 

Trước tiên, sẽ phải luật hoá Quy định 89 và 90, để có cơ sở thực hiện và đưa ra những chế 

tài phù hợp cho các sai phạm. Quá trình này có thể bao gồm việc bổ sung thêm vào các luật có 

sẵn (như các luật liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng,…), 

hoặc xây dựng thành một luật mới. Sau đó, những văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể (nghị 

định và thông tư đi kèm) cũng gần ra đời để đảm bảo thống nhất cách hiểu và thi hành về Quy 

định 89 và 90. 

Trong tác phẩm kinh điển về khoa học chính trị “Nguồn gốc trật tự chính trị”, học giả 

người Mỹ Francis Fukuyama cho rằng các hệ thống dù vững chắc đến đâu cũng có nguy cơ bị 

tha hoá và trở thành bộ máy thân hữu, nắm quyền với những nhóm lợi ích thiểu số có quan hệ 

mật thiết với nhau. 

Đó là nguyên nhân cho sự thoái trào và sụp đổ từ của từ những đế chế vĩ đại như Trung 

Quốc thời Tần Thuỷ Hoàng, nhà Minh, nhà Thanh, đế chế La Mã, hay các triều đại phong kiến 

của Pháp và Tây Ban Nha ở châu Âu. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người Mỹ cực lực phản đối 

việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong nội các và Nhà trắng cho người thân của Tổng thống 

Donald Trump. Quá trình xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước, vì lý do này, luôn là cuộc 

tranh đấu giữa hai xu hướng chuyên nghiệp hoá và thân hữu hoá. 

Con người là đầu não của thể chế chính trị, quyết tâm cải cách hệ thống của Đảng và nhà 

nước trong thời gian qua vì thế không thể không đi kèm với những đổi mới về quản trị con 

người. Sự ra đời của Quy định 89 và 90 là bước đi cần thiết để tái khẳng định quyết tâm đó. 

Nguồn: vietnamnet.vn 

 

TRỊ BỆNH LẠM QUYỀN 

 

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Đỗ Đức Hồng Hà - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp 

của Quốc hội cho rằng: Tất cả các luật liên quan đến kiểm soát quyền lực cần tổ chức, tuyên 

truyền phổ biến hướng dẫn, cùng với tăng cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm. Trong quá 

trình giám sát nếu phát hiện ra những vi phạm thì cần kiến nghị ngay để có giải pháp khắc 
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phục, và tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể xử lý hành chính, kỷ luật, hoặc xử lý hình 

sự. Xử lý nghiêm người lạm quyền, lợi dụng quyền, và không sử dụng quyền. 

PV: Thưa ông, trong hệ thống pháp luật chúng ta đã có các cơ chế kiểm soát quyền lực 

như kiểm tra, thanh tra, giám sát nhưng chưa phát huy được hiệu quả như ý muốn. Theo 

ông nguyên nhân là do quy định của pháp luật hay ở khâu tổ chức thực hiện? 

Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Theo tôi là cả khâu quy định của luật và khâu tổ chức thực hiện. 

Kiểm soát quyền lực là quy định mới của Hiến pháp, để thực hiện nó có nhiều đạo Luật liên 

quan đến tổ chức bộ máy quy định chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện thể chế. 

Tuy nhiên dù đã có nhiều quy định nhưng pháp luật vẫn còn chồng chéo quyền, bỏ trống 

quyền. Việc xử lý người lạm quyền, lợi dụng quyền, không sử dụng quyền còn chưa nghiêm. 

Rồi tuyên truyền để mọi người hiểu đúng quyền của mình, tránh lạm quyền, lợi dụng quyền, 

không sử dụng quyền còn hạn chế. 

Trong hệ thống hành pháp, chức năng kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên 

trên thực tế, trong quan hệ giữa Trung ương và địa phương, chủ trương phân cấp mạnh cho địa 

phương không đi liền với việc tăng cường khả năng thanh tra, kiểm soát. Còn quá trình thanh 

tra, kiểm tra thì chưa được thường xuyên qua đó chấn chỉnh xử lý những vi phạm. 

Hay như Toà án là cơ quan tư pháp nhưng không có chức năng xem xét lại và phán quyết 

các văn bản của Quốc hội hoặc các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính 

nhà nước mà chỉ có thẩm quyền xem xét và phán quyết đối với các văn bản hành chính.  

Nói vậy để thấy sự kiểm soát của cơ quan tư pháp đối với cơ quan lập pháp chưa có, và 

kiểm soát đối với cơ quan hành pháp đã có nhưng chỉ ở phạm vi hẹp. Do đó, tất cả các luật liên 

quan đến kiểm soát quyền lực cần tổ chức, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn, cùng với tăng 

cường kiểm tra giám sát xử lý vi phạm. Điều đó cũng phụ thuộc nhiều vào các cơ quan trong hệ 

thống thanh tra, giám sát. 

Như giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các 

cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn ĐBQH, các ĐBQH, HĐND các cấp, đại biểu 

HĐND các cấp và nhân dân, rồi thanh tra trong hệ thống hành pháp, cùng với các cơ quan 

thông tấn báo chí. 

Trong quá trình giám sát mà phát hiện ra những quy định bất cập mang tính chồng chéo 

chưa hợp lý thì kiến nghị sửa đổi bổ sung. Còn nếu thấy những khoảng trống cần xây dựng luật 

mới. Trong quá trình giám sát nếu phát hiện ra những vi phạm thì cần kiến nghị ngay để có giải 

pháp khắc phục, và tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể xử lý hành chính, kỷ luật, hoặc xử 

lý hình sự.  

Một kênh để kiểm soát quyền lực có hiệu quả chính là giám sát của Quốc hội cũng như 

nhân dân. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng chưa có cơ chế hữu hiệu để nhân dân giám sát, 
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phát huy quyền làm chủ của mình, nhất là trong phòng, chống tham nhũng hay góp ý xây 

dựng bộ máy hành chính nhà nước. Ông nghĩ sao về vấn đề này? 

Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Đây là vấn đề sắp tới sẽ được sửa đổi trong Luật phòng, chống 

tham nhũng. Tuy nhiên trước hết phải làm cho mọi người thay đổi nhận thức; thấy được tầm 

quan trọng của việc kiểm soát quyền lực sẽ đem lại hiệu quả cho sự phát triển của đất nước. 

Khi thay đổi nhận thức thì giúp cho mọi người thay đổi cách ứng xử và có hành động. Những 

người có chức có quyền bản thân họ sẽ không lạm quyền, lạm dụng quyền. Còn người dân sẽ 

tiếp tục ngăn ngừa phát hiện người khác lạm quyền, lợi dụng quyền, bỏ quyền. 

Đồng thời là họ cũng sẽ là người phát hiện, khiếu nại tố cáo, hay tham gia vào quá trình xử 

lý, giám sát việc xử lý những người lạm quyền, lợi dụng quyền. Ngoài ra cũng cần có những 

kiến nghị, cơ chế chính sách, khuyến khích động viên khen thưởng người tố cáo việc lạm 

quyền nhằm có sự tham gia tích cực trong kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Thưa ông, phải thực sự tạo điều kiện để dân giám sát thì mới phát huy hiệu quả song để 

phát huy hiệu quả chúng ta cần có cơ chế nào? 

Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Chúng ta đã có Luật Tố cáo, Luật Báo chí, Luật MTTQ Việt Nam, 

Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND. Tất cả cái đó cần được truyên truyền, phổ biến sâu 

rộng để các chủ thể, đối tượng điều chỉnh của Luật biết được quyền lợi nghĩa vụ để họ thực 

hiện. Ngoài việc thực hiện, họ còn biết để giám sát người khác, và biết để phát hiện người vi 

phạm để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. 

Đúng là chúng ta có những cơ quan chuyên trách trong thanh tra, kiểm tra nhưng nếu chỉ 

dựa vào các cơ quan đó là chưa đủ mà phải dựa vào nhân dân. Tai mắt chính là ở nhân dân, 

càng nhiều người dân giám sát thì càng tốt. Nhưng một mặt cũng phải tăng cường giám sát của 

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội khi hiện Quốc hội hay các Ủy ban của Quốc hội cũng đã 

có các chuyên đề giám sát.  

Theo ông để kiểm soát quyền lực được nâng cao hiệu quả chúng ta cần có những giải 

pháp nào trong thời gian tới? 

Ông Đỗ Đức Hồng Hà: Việc đầu tiên là cần hoàn thiện cơ chế phân công và phối hợp giữa 

các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, xác định ranh giới 

mối liên hệ giữa cơ quan lập pháp và tư pháp, cơ quan hành pháp và tư pháp. Hoàn thiện cơ chế 

giám sát của Quốc hội theo hướng bổ sung, quy định rõ và tổ chức thực hiện tốt các hình thức 

giám sát của Quốc hội thông qua hoạt động chất vấn, hay giám sát việc ban hành các văn bản 

của Chính phủ, rồi thành lập các đoàn giám sát tại các địa phương, đẩy mạnh  giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đồng thời tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do 

Quốc hội bầu và phê chuẩn. 

Bên cạnh đó cần đổi mới và hoàn thiện các hình thức kiểm tra, giám sát trong hệ thống các 

cơ quan tư pháp theo hướng tăng cường vai trò xét xử giám đốc thẩm và mở rộng thẩm quyền 
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xét xử hành chính của Tòa án. Bên cạnh đó cần hoàn thiện pháp luật để không chồng chéo 

quyền, không bỏ trống quyền, không lạm quyền, lợi dụng quyền, không sử dụng quyền. Tuyên 

truyền để mọi người hiểu đúng quyền của mình, tránh lạm quyền; lợi dụng quyền; không sử 

dụng quyền. Xử lý nghiêm người lạm quyền, lợi dụng quyền và không sử dụng quyền. 

Trân trọng cảm ơn ông!  

Nguồn: daidoanket.vn 
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CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: CẦN GỠ NHỮNG 

“NÚT THẮT” VÀ LỰC CẢN 

 

Lâu nay chúng ta hay nói tới tham nhũng, lãng phí, nhưng tham nhũng, lãng phí về tài sản, 

tiền bạc có thể đo đếm được, chứ tham nhũng, lãng phí trong chính sách thì quả thật rất khó cân 

đo, đong đếm!  

Có thể nói trong thời gian gần đây, việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL) đã được các Bộ, ngành tiếp tục chú trọng đầu tư nguồn lực, với nhiều quy định 

bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp 

lên hàng đầu. Trong đó, phải kể đến các Luật vừa được Quốc hội khoá XIV thông qua như: 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Chuyển giao công 

nghệ (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công đã tạo ra luồng gió mới tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp phát 

triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cắt giảm nhiều thủ tục, 

cải thiện rõ rệt về thủ tục hành chính… 

Mặt khác, công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng, gắn với các sự kiện, các “điểm 

nóng” được dư luận quan tâm, trọng tâm là việc thực thi các chính sách pháp luật liên quan đế 

doanh nghiệp, nhằm cụ thể hoá chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng 

Chính phủ kiến tạo, phát triển để phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; qua đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực 

hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Trong đó có những việc tích tụ từ trước đến nay mới 

phát sinh, như 12 dự án thua lỗ lớn; tình trạng khai thác cát, sỏi gây xói mòn, sạt lở bờ sông, tác 

động xấu đến môi trường; việc thực hiện quy hoạch bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)... 

Lãng phí trong xây dựng chính sách 

Tuy nhiên, dù được đánh giá tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi 

hành luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so với trước, song số lượng văn bản “nợ đọng” trong 6 

tháng qua còn khá nhiều (2 Nghị định, 13 Thông tư), nhất là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, dẫn 

đến tình trạng khó bảo đảm mục tiêu chấm dứt tình trạng nợ đọng từ năm 2017. 
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Thực tế thời gian qua cho thấy, đã có không ít những văn bản như từ “trên trời rơi xuống”, 

có dấu hiệu trái luật, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp… khiến dư luận không khỏi băn khoăn, bức xúc như: Thông tư số 58/2015 của 

Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, 

trong đó có quy định bắt buộc người dân đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang vật liệu PET; 

Quy định về ghi họ và tên cha, họ và tên mẹ trong Chứng minh nhân dân; Xử phạt xe không 

chính chủ; quy định "quay phim chụp ảnh cảnh sát giao thông làm việc phải xin phép"… 

Chỉ tính riêng trong 6 tháng qua, qua công tác kiểm tra VBQPPL, các Bộ, ngành, địa 

phương bước đầu phát hiện 371 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền... 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các 

VBQPPL hiện nay vẫn còn mang tính hình thức, vì vậy những phản hồi của người dân chưa 

chắc đã được tiếp thu một cách nghiêm túc nên việc nhiều văn bản như từ “trên trời rơi xuống”, 

xa rời thực tiễn cũng là điều dễ hiểu. Và do không khả thi nên nhiều quy định có cũng như 

không, tạo nên tình trạng “nhờn” pháp luật của cả người dân và cán bộ thực thi, gây phản ứng 

tiêu cực trong xã hội, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Bịt “khe hở” pháp luật 

Có nhiều nguyên nhân được các chuyên gia pháp luật chỉ ra, từ nhận thức, trình độ, thái độ 

trách nhiệm cho đến cách thức, cơ chế còn nhiều bất cập, kẽ hở, trong đó, yếu tố con người là 

quan trọng. Thực tế thời gian qua cho thấy, quá trình chuẩn bị dự thảo, một số cán bộ nắm thực 

tiễn chưa chắc chắn, còn mơ hồ, tầm hiểu biết hạn chế, không đầy đủ thấu đáo dẫn đến lúng 

túng trong hoạch định chính sách. 

Và nếu quy định pháp luật vẫn còn “kẽ hở”, khoảng trống, mang tính mệnh lệnh thì chắc 

chắn sẽ vẫn còn những tiêu cực, thậm chí là vi phạm pháp luật xảy ra! 

Theo đánh giá của doanh nghiệp, vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi, dẫn 

đến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục hành chính, đầu tư 

kinh doanh gây phiền hà, tốn thời gian và chi phí. 

Do đó, trong bối cảnh xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh 

nghiệp, thì việc tập trung tháo gỡ “nút thắt" về thể chế, xây dựng pháp luật, gắn với tổ chức 

thực hiện có hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng nhất, cơ bản nhất. 

Nguồn: dangcongsan.vn 
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CÀNG CẢI CÁCH CÀNG RƯỜM RÀ? 

 

Chủ trương sắp xếp, điều chỉnh, tinh giảm đầu mối, kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ 

theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực được Đảng đề ra và thực hiện nhất quán từ Khóa 

VIII, đặc biệt là từ Hội nghị Trung ương 7, Khóa VIII. Đây là thành quả được đúc kết từ cơ sở 

nhận thức mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dẫu vậy, sau 

hơn 10 năm, tổ chức bộ máy hiện nay vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả và thậm chí, rườm rà hơn. 

Trên giảm nhỏ giọt, dưới tăng ồ ạt 

Một nội dung chuyên môn do chuyên viên xử lý thì quy trình phổ biến là: Chuyên viên soạn thảo 

(1) - Phó Trưởng phòng cho ý kiến (2) - Trưởng phòng cho ý kiến (3) - Phó Vụ trưởng cho ý kiến (4) - 

Vụ trưởng cho ý kiến (5) - Thứ trưởng duyệt văn bản (6) - Bộ trưởng xử lý, ký duyệt văn bản (7). Ở 

những đơn vị cấp Tổng cục thì trước khi văn bản được trình Thứ trưởng còn phải thêm 2 quy trình nữa 

là trình Phó Tổng cục trưởng và Tổng cục trưởng. Chỉ đạo của Bộ trưởng xuống đến chuyên viên để 

triển khai thực hiện cũng tương tự như vậy. “Đường đi” của một văn bản, chỉ đạo dài như vậy thì làm 

sao mà kịp thời, hiệu quả được? Bộ máy như vậy là quá cồng kềnh. - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn 

Hạnh Phúc. 

Từ năm 1995, việc xây dựng mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được bắt 

đầu với việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ giữa nhiệm kỳ Khóa IX. Việc điều chỉnh 

này tiếp tục được tiến hành đối với Chính phủ Khóa XI. Đặc biệt là từ nhiệm kỳ Khóa XII, tổ 

chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ đã được 

sắp xếp lại một cách căn bản và giữ ổn định cho đến nay. 

Trong vòng 12 năm (1995 - 2007), từ 27 bộ, cơ quan ngang bộ và 26 cơ quan thuộc Chính 

phủ, bộ máy Chính phủ đã giảm xuống còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính 

phủ, tức là đã cắt giảm được 23 đầu mối. Nhiều bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được hình 

thành. Đến thời điểm này, không còn cơ quan thuộc Chính phủ nào có chức năng quản lý nhà 

nước như ở giai đoạn trước. Kết quả này cho thấy, Chính phủ đã nghiêm túc chấp hành chủ 

trương của Đảng và đã bước đầu hình thành được một bộ máy tinh gọn hơn về cơ cấu so với 

thời điểm năm 1986, khi chúng ta bắt đầu đổi mới. 

Tuy nhiên, ở những tầng nấc tiếp theo, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ 

quan ngang bộ lại đang theo chiều hướng ngược lại. Biểu hiện rõ nét nhất là tình trạng vụ, cục, 
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tổng cục liên tục “phình” ra. Trong khi cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ của Khóa XIII vẫn giữ nguyên so với Khóa XII thì các cục, vụ của bộ đã tăng 30 

đơn vị; đơn vị thuộc tổng cục tăng tới 822. 

Một xu hướng khác cũng đang diễn ra rất nhanh ở các bộ là nâng cấp vụ lên thành cục, nâng 

cấp cục lên tổng cục và thành lập các cục mới. Chỉ trong 5 năm thuộc giai đoạn giám sát của 

Quốc hội đã có tới 29 cục được thành lập, có những bộ tăng rất nhiều như Bộ Công An, Bộ 

Công thương, Bộ Xây dựng… Việc tăng thêm cục thuộc bộ khiến các đơn vị cấp phòng trong 

cục tăng lên nhanh chóng với 180 phòng. Biên chế tăng lên, chi phí hành chính tăng lên trong 

khi chức năng, nhiệm vụ không thay đổi là điều không thể chấp nhận được, một thành viên 

Đoàn giám sát của Quốc hội bình luận. 

Hệ quả tất yếu 

Không chỉ “phình” về số lượng, một hệ lụy đáng lo ngại hơn là đã xuất hiện mô hình “bộ 

nhỏ trong bộ to” do một số bộ khi sắp xếp để hình thành bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã 

tiến hành một cách cơ học, hầu như giữ nguyên trạng các đơn vị trong bộ, tổng cục, ban cũ, 

thậm chí giữ nguyên cả tên gọi của một số cơ quan trước đây thuộc Chính phủ. Vì thế, phương 

thức hoạt động của một số bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực sau khi sáp nhập vẫn chưa có sự 

thay đổi về thực chất. 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ vẫn giữ ổn định 22 bộ, cơ quan ngang bộ như 

nhiệm kỳ Khóa XII. Nhưng câu hỏi đặt ra là, có thể tiếp tục sắp xếp để tinh gọn hơn được nữa 

hay không? Câu trả lời, từ phía Chính phủ, vẫn cực kỳ dè dặt, nếu không muốn nói là chưa có 

động thái gì mới. Đến thời điểm này, khi chủ trương bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được 

thực hiện hơn 3 nhiệm kỳ, Chính phủ vẫn chưa có sự tổng kết, đánh giá một cách căn bản và hệ 

thống về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn triển khai như thế nào. 

Ngoài cơ cấu “cứng” kể trên, còn có số lượng rất lớn các cơ quan, tổ chức thuộc cơ cấu 

“mềm”. Thống kê cho thấy, có tới 92 cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

thành lập, 123 Ban Chỉ đạo liên ngành. “Chỉ  riêng các Ban chỉ đạo này thì mỗi bộ phải có đến 

hàng chục thứ trưởng cũng chưa đủ để đi họp”, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan 

Trung Lý bình luận. Hệ quả tất yếu là, bộ nào cũng nói đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được 

giao, khẳng định việc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực không có khó khăn gì nhưng thực tế, nhiều 

lĩnh vực vẫn giao thoa, chồng chéo hoặc thậm chí bị bỏ trống. Nguyên tắc được Đảng đề ra 
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“một cơ quan làm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một cơ quan chịu trách nhiệm chính” đã 

không được chấp hành triệt để. Trong khi đó, trách nhiệm cá nhân, kể cả cá nhân người đứng 

đầu chưa rõ ràng nên khi có việc gì xảy ra thì không rõ trách nhiệm, bộ này đùn đẩy cho bộ kia. 

Mặt khác, cũng vì không phân định rõ chức năng, nhiệm vụ nên bộ nào cũng muốn có 

“chân rết” ở địa phương, xem đó là cánh tay nối dài trong quản lý nhà nước. “Chùm rễ” của các 

bộ, ngành ở địa phương là cực kỳ lớn, lùng nhùng và kém hiệu quả. “Chúng tôi đi giám sát, 

lãnh đạo một số địa phương nói, có những đơn vị mà bản thân họ cũng không hiểu rõ là tồn tại 

để làm gì. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế quản lý cả y tế dự phòng huyện, quản lý cả bệnh 

viện huyện, kế hoạch hóa gia đình, dân số và y tế xã nhưng xuống cấp huyện vẫn có cả Phòng 

Y tế huyện, lại có cả Trung tâm Y tế dự phòng… ”. Nhấn mạnh điều này, ông Phan Trung Lý 

chỉ rõ, trước đây, chúng ta đánh giá tổ chức bộ máy nhà nước “cồng kềnh, kém hiệu quả” 

nhưng bây giờ, phải là “rất cồng kềnh, không hiệu quả và còn rườm rà”. Các tư tưởng đổi mới, 

cải cách của Đảng đã chưa được chấp hành đầy đủ và rất lúng túng khi thực hiện. 

Nguồn: daibieunhandan.vn 
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NGHỊ ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

BỘ CÔNG THƯƠNG CÓ 30 ĐƠN VỊ 

 

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. 

Theo đó, Nghị định nêu rõ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, 

dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ 

khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công 

nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; 

cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, 

thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; 

thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của bộ. 

Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, 

chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại và các hành vi vi 

phạm khác thuộc lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật.  

Cũng theo Nghị định, Bộ Công Thương gồm 30 đơn vị, gồm: 

1- Vụ Kế hoạch; 2- Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; 3- Vụ Khoa học và Công nghệ; 

4- Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; 5- Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ; 6- Vụ Chính sách 

thương mại đa biên; 7- Vụ Thị trường trong nước; 8- Vụ Dầu khí và Than; 9- Vụ Tiết kiệm 

năng lượng và Phát triển bền vững; 10- Vụ Tổ chức cán bộ; 11- Vụ Pháp chế; 12- Thanh tra Bộ; 

13- Văn phòng Bộ; 14- Tổng cục Quản lý thị trường; 15- Cục Công tác phía Nam; 16- Cục Điều 

tiết điện lực; 17- Cục Công nghiệp; 18- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; 19- Cục Cạnh tranh 

và Bảo vệ người tiêu dùng; 20- Cục Phòng vệ thương mại; 21- Cục Xúc tiến thương mại; 22- 
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Cục Công Thương địa phương; 23- Cục Xuất nhập khẩu; 24- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp; 25- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; 26- Cục Hóa chất; 27- Viện 

Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; 28- Báo Công Thương; 29- Tạp chí Công 

Thương; 30- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. 

Các tổ chức quy định từ 1 đến 26 nêu trên là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ 27 đến 30 nêu trên là các đơn vị sự nghiệp phục vụ 

chức năng quản lý nhà nước của bộ. 

Như vậy, theo cơ cấu tổ chức mới, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức 

của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn 5 đơn vị (từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị). 

Anh Cao – Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Ngày 16/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, chỉ rõ Bộ Khoa học 

và Công nghệ gồm 25 đơn vị trực thuộc.  

Theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ bao gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà 

nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý theo quy định của pháp luật. 

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày1/9/2016 của Chính phủ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. 

Trong đó, về hoạt động khoa học và công nghệ, Bộ có nhiệm vụ quản lý các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ; xây dựng, hướng dẫn và tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; kiểm tra, giám sát và thanh tra 

chuyên ngành quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Nguồn: daidoanket.vn 
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QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

 

Ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng 

nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và 

Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát 

triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có 

trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, các chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm 

và hàng năm, các dự án, đề án quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tổ 

chức thực hiện sau khi được phê duyệt; nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa 

học xã hội; hoạt động điều tra cơ bản, liên ngành về khoa học xã hội, phân tích và dự báo kinh 

tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển đất nước, chú trọng những lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ 

yếu, những ngành, vùng kinh tế trọng điểm và các liên kết vùng. 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức biên soạn những công trình khoa học tiêu 

biểu, những bộ sách lớn, thể hiện tinh hoa của trí tuệ Việt Nam và thế giới phục vụ công tác nghiên 

cứu và truyền bá tri thức về khoa học xã hội; tổ chức các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu, 

sưu tầm, bảo tồn, bảo tàng, phát huy những giá trị di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam. 

Ngoài ra, Viện Hàn lâm còn có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; tham gia đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; tư vấn 

các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội 

quan trọng trong phạm vi chức năng được giao theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 42 đơn vị chức năng. 

Nguồn: daidoanket.vn 
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 

 

Từ ngày 03/10/2017, các quy định về tiêu chuẩn, điều kiêṇ, nôị dung, hình thức thi thăng 

haṇg chức danh nghề nghiêp̣ giáo viên mầm non, phổ thông công lâp̣ được thực hiện theo Thông 

tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành. 

Thông tư này áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (gọi chung là giáo viên) 

đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục 

chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung 

tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh/cấp huyện, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên cấp huyện (gọi chung là cơ sở giáo dục) và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giáo viên; các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi 

Thông tư nêu rõ, giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau: Cơ sở giáo duc̣ có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở 

hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi. 

Bên cạnh đó, được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 

công tác 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ phẩm chất và đạo đức 

nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý 

kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định. 

Nội dung, hình thức thi thăng hạng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định rõ về nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I; từ hạng III lên hạng II; từ hạng IV lên hạng III. 

Nội dung thi đều bao gồm: Môn thi kiến thức chung; môn thi chuyên môn, nghiệp vụ; môn 

thi Ngoại ngữ; môn thi tin học. 

Theo Thông tư, miễn thi ngoại ngữ đối với giáo viên dự thi thuộc một trong các trường hợp: 

Giáo viên tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức thi thăng hạng, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên 

đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ; giáo viên đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở 



 

  

 

VĂN BẢN – CHÍNH SÁCH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài 

sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã 

được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành; có bằng tốt nghiệp đại học thứ 

hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc… 

Miễn thi tin học đối với giáo viên dự thi đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học 

hoặc công nghệ thông tin trở lên. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/10/2017. 

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

 

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ngày 16/8, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Thành viên Hội đồng 

thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. 

Bô ̣Tài chính: Ngày 18/8, ông Phạm Hồng Thanh, quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam 

Ninh được bổ nhiệm chính thức giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh. 

Bô ̣Y Tế: Ngày 17/8,  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 được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Thanh tra Chính phủ: Cùng ngày 17/8, ông Trần Đắc Xuyên, Phó Tổng biên tập Báo Thanh tra 

được điều động giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ. 

Thay đổi thành viên UBQG về người cao tuổi 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ký quyết 

định thay đổi thành viên Ủy ban này. Cụ thể: 

Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi 

Việt Nam thay ông Huỳnh Quang Hải. 

Bà Phan Thị Mỹ Linh , Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao 

tuổi Việt Nam thay ông Đỗ Đức Duy. 

Bà Nguyễn Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm thành viên Ủy ban Quốc gia 

người cao tuổi Việt Nam thay ông Trần Xuân Nhĩ. 

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ngày 21/8, ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Cục trưởng Cục Thông 

tin cơ sở được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Đài Truyền hình Việt Nam: Nhà báo Đặng Diêm̃ Quỳnh, Phó Trưởng Ban Thanh Thiếu niên 

được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Thanh Thiếu niên (VTV6), Đài Truyền hình Viêṭ Nam kể từ 

ngày 18/8/2017. Trước đó, nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng Ban VTV6 đã đươc̣ bổ nhiêṃ giữ chức 

Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Viêṭ Nam (VTV3) từ ngày 1/7/2017. 

Hà Nôị:  

Ngày 22/8, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động về công tác tại 

quận Đống Đa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa; giữ 
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chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, phụ trách chính quyền để giới thiệu để HĐND 

quận bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Ngày 21/8, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ 

Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; ông Trần Đức Hải, Phó Giám đốc Sở Du lịch được bổ 

nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội; ông Mai Xuân Vinh, Trưởng phòng 

Quản lý công sản, Sở Tài chính Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà 

Nội; ông Phạm Quốc Tuyến, Chánh Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội được 

bổ nhiệm giữ chức vu ̣Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội. 

Đà Nẵng: Ngày 23/8, ông Trần Nguyễn Minh Thành nhận quyết định thôi nhiệm vụ Phó Chánh 

Văn phòng Thành ủy để giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. 

Ninh Thuận: Ngày 21/8, ông Dương Ái Quân, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận. 

Nghệ An: Ngày 16/8, ông Chu Anh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An. 

Biǹh Điṇh: Ngày 17/8, ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Bình Định được 

bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Bình Định kể từ ngày 15/8/2017. 

Biǹh Phước: Ngày 15/8, ông Đoàn Văn Bắc, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng phụ 

trách VKSND tỉnh Bình Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước. 

 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 


