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Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục ban hành nhiều văn bản, chính sách đặt 

nền móng cho phát triển thanh toán điện tử như phát triển thương mại điện tử, tăng cường tiếp 

cận dịch vụ ngân hàng của cả nền kinh tế. Cùng với đó là nỗ lực của cả cộng đồng công nghệ 

thông tin đã tạo ra những cải thiện về Chính phủ điện tử được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tăng 

10 bậc so với trước, đặc biệt là về cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua mạng. 

Tuy nhiên, so với những gì đã đặt ra tại VEPF 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá 

tiến độ thực hiện còn rất chậm. Nhiều chương trình về ứng dụng thanh toán điện tử, cung cấp 

dịch vụ công qua mạng dù đã được khởi động nhưng còn rất vướng mắc từ quy định pháp luật, 

thói quen và hạn chế trong tiếp cận thị trường của các DN, nhà cung cấp giải pháp dịch vụ. 

“Đến giờ phút này có khoảng 125.000 dịch vụ công mà Chính phủ, cơ quan hành chính các 

cấp cung cấp cho người dân nhưng mới có chưa đầy 1.200 dịch vụ, chưa đầy 1%, được cung cấp 

trực tuyến ở cấp độ 4. Đây là một con số hiểu theo nghĩa lạc quan thì thị trường còn rất lớn 

nhưng cũng là con số rất đáng suy nghĩ", Phó Thủ tướng nêu vấn đề và đồng tình với cách tiếp 

cận của Diễn đàn về việc chọn một vài lĩnh vực như thanh toán điện tử trong giao thông, cải cách 

thuế, phát triển, ứng dụng công nghệ tài chính… giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, 

DN, Chính phủ, tăng cường tính tương tác của Chính phủ với DN, người dân. 

Các phiên thảo luận tại VEPF 2016 đã tập trung vào 2 chủ đề chính: Thúc đẩy thanh toán 

điện tử trong lĩnh vực giao thông và khả năng liên thông các dịch vụ thanh toán khác tại Việt 

Nam và Cơ hội - thách thức với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam trước làn sóng Fintech, 

và dành thời gian đánh giá kết quả phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc thúc đẩy thu, nộp thuế 

trực tuyến, mở rộng và phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử và bán lẻ... theo 

kiến nghị của VEPF 2015. 

Nguồn: chinhphu.vn 

  

 

TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ KIỂM TRA  

TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Bộ trƣởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trƣởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cƣờng giải trình và nêu 

giải pháp tập trung khắc phục 7 vấn đề. 

Ngày 21/11, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra Bộ NN&PTNT về tình hình 

thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. 

1



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Dẫn đầu đoàn kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ NN&PTNT có phạm vi quản lý rất rộng, số nhiệm vụ được giao rất lớn. 

Tính từ đầu năm tới ngày 10/11, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 503 nhiệm vụ cho Bộ. 

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

Nguyễn Xuân Cường mới nhận nhiệm vụ trong thời gian chưa lâu, nhưng đã năng động, trách nhiệm, lăn lộn với 

công việc, đi sâu, đi sát cơ sở giải quyết nhiều điểm nóng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Tới nay, Bộ đã hoàn thành 352 nhiệm vụ, đạt 70%, trong đó đúng hạn 288 nhiệm vụ, quá hạn 

64 nhiệm vụ, còn 128 nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó số nhiệm vụ quá hạn là 14. 

Mở đầu buổi kiểm tra, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ 

đánh giá cao Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường mới nhận nhiệm vụ trong thời gian 

chưa lâu, nhưng đã năng động, trách nhiệm, lăn lộn với công việc, đi sâu, đi sát cơ sở giải quyết 

nhiều điểm nóng, đặc biệt là nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu. Nếu trong hai quý 

đầu năm, nông nghiệp còn tăng trưởng âm, thì tới quý III, tính chung 9 tháng, nông nghiệp đã 

tăng trưởng dương trở lại. Đây là nỗ lực tạo đột phá của ngành. 

“Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường là một trong những bộ trưởng hết sức quyết liệt, trách 

nhiệm với công việc được giao, với dân. Như qua phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội và tại các 

phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp tích cực, thể hiện quyết 

tâm cao của toàn ngành”, Tổ trưởng Tổ công tác truyền đạt ý kiến đánh giá của Thủ tướng. 

Tuy nhiên, qua Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Nguyễn Xuân 

Cường, cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT giải trình, làm rõ, tập trung khắc phục 7 vấn đề. 

Thứ nhất là nhiệm vụ tập trung tái cơ cấu nông nghiệp. Đây là nhiệm vụ lớn, đặc biệt hiện 

đang có chủ trương kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên, các doanh 

nghiệp đang gặp hai vấn đề. “Một là muốn làm nhưng không có đất, muốn làm lớn nhưng không 

có đất lớn, vậy vấn đề tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa thế nào?”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 

nói. Khó khăn thứ hai là tiếp cận tín dụng cũng vướng mắc, hiện lãi suất vay trung, dài hạn 
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khoảng 9-11%, với doanh nghiệp nông nghiệp vẫn là khó. Nhiều nơi vẫn đánh giá rủi ro trong 

nông nghiệp rất lớn. 

Cùng với đó, cần quan tâm tới thị trường. Việc xuất khẩu nông sản hiện chỉ tập trung vào 

một số mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, cà phê, cao su… trong khi lại nhập khẩu ngô lên tới 

3 tỷ USD. Điều này liên quan tới quy trình sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.   

Vấn đề thứ hai, Thủ tướng gợi ý làm sao cần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, chủ động 

ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là việc trong thời gian qua đã làm tốt, nhưng cần nỗ lực hơn, Thủ 

tướng cũng đã nhiều lần nhắc nhở. Trong năm 2016, Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên 

tai như hạn mặn, bão lụt… 

Vấn đề thứ ba, trong những năm qua, Bộ đã quyết liệt xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển 

động mạnh mẽ trong huy động nguồn lực, trong nhận thức của người dân. Tuy nhiên, hiện việc 

xây dựng nông thôn mới đang có dấu hiệu chững lại. Mặt khác, nhiều địa phương có xu thế chỉ 

tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ít quan tâm tới việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao 

thu nhập của người dân, dẫn tới nhiều nơi nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với đó, các tiêu chí 

nông thôn mới có phần chưa phù hợp ở thực tiễn nhiều nơi. 

“Như một làng đã có ngôi đình mà vẫn bắt buộc phải xây nhà văn hóa. Hoặc đã có trường 

học với các phòng rộng 60 m2, nhưng chuẩn là 70 m2, thì bắt buộc phải 70 m2 mới đạt chuẩn. 

Bộ cần phối hợp, phải hết sức quan tâm sửa đổi các tiêu chí chưa phù hợp”, Bộ trưởng Mai Tiến 

Dũng nói. 

Liên quan tới thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, VPCP đã có thông báo ý kiến 

Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.  

Vấn đề thứ tư là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề liên ngành, nhưng liên 

quan nhiều tới ngành nông nghiệp, xuất phát điểm là sản phẩm của ngành. Bộ trưởng Mai Tiến 

Dũng nhắc tới hàng loạt vụ việc được người dân rất quan tâm như 3.000 lít mỡ thối, vụ phù phép 

lợn chết thành lợn mán, các vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người nhập viện… Vừa qua, 

Bộ cũng đã có văn bản trả lời rất sớm, đồng ý với đề xuất của TPHCM về việc thành lập cơ quan 

mới thực hiện chức năng về bảo đảm an toàn thực phẩm, thay thế chức năng của các sở. 

Nguồn: chinhphu.vn 
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QUỐC HÔỊ THÔNG QUA NGHI ̣QUYẾT VỀ THƢC̣ HIÊṆ 

THÍ ĐIỂM CẤP THI ̣THƢC̣ ĐIÊṆ TƢ̉ 

CHO NGƢỜI NƢỚC NGOÀI 

 

áng ngày 22/11, với 449/456 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về 

thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước người nhập cảnh Việt Nam trong 

thời hạn hai năm, áp dụng từ ngày 01/02/2017. 

 

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết 

Nghị quyết nêu rõ, người nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thực 

hiện theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Thị thực điện tử là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài 

đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao 

dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày. 

Điều kiện để được cấp thị thực điện tử được áp dụng đối với công dân của nước có đủ các 

điều kiện sau: Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - 

xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; không làm phương hại đến quốc phòng, an 

ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Chính phủ quyết định danh sách các nước có công 

dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập 

cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. 

S 
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Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc các trường hợp 

chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam. 

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp 

thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí 

cấp thị thực không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp. 

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử. Đồng thời Chính phủ 

bảo đảm các điều kiện để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, 

thuận lợi. 

Nguồn: nhandan.com.vn 

 

NÂNG CAO HIÊỤ QUẢ CÔNG TÁC 

TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
  

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp 

với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật khiếu 

nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, 

tố cáo và tiếp công dân. 

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo số 34/BC-UBTVQH14 ngày 

19/10/2016 báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội. 

Về các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường 

trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp 

công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. 

Bộ Xây dựng tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-

UBTVQH11 ngày 02/4/2005 (giai đoạn từ 2010 đến nay) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy 

định giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà, đất trong quá trình thực hiện các chính 

sách quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991, báo cáo 

Chính phủ trước ngày 01/7/2017 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 5 vụ việc khiếu nại ở tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết. 
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Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện 

nghiêm túc các yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục 

những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đồng thời tổ chức thực hiện kiến nghị về việc xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo cụ thể; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 

01/03/2017. 

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, dứt điểm về việc giải quyết các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn 

bản số 9749/VPCP-VI ngày 23/11/2015 của Văn phòng Chính phủ); báo cáo kết quả lên Thủ 

tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/01/2017. 

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện yêu 

cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 

Nguồn: chinhphu.vn 

  

NHƢ̃NG ĐỔI MỚI VỀ TRAO QUYỀN TƢ ̣CHỦ 

CHO CÁC ĐƠN VI ̣SƢ ̣NGHIÊP̣ CÔNG LÂP̣ 

 

Ngày 10/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Với mục 

tiêu thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp vươn lên, tăng cường khả năng tự chủ ở mức cao hơn, thúc 

đẩy khu vực sự nghiệp công phát triển nhanh, mạnh và bền vững, nâng cao số lượng, chất lượng 

dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội..., Nghị định 

141/2016/NĐ-CP là động lực mới giúp các đơn vị sự nghiệp tự chủ, phát triển. 

Từ những đạo lý cần thiết... 

Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ 

cho đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định 43/2006 ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định 16/2015/NĐ-CP là Nghị định khung quy 

định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ vào đó, các bộ quản lý ngành xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định 

quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực. 
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Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP 

nhằm hướng dẫn và vươn đến mục tiêu thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp vươn lên, tăng cường khả 

năng tự chủ ở mức cao hơn, thúc đẩy khu vực sự nghiệp công phát triển nhanh, mạnh và bền 

vững, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của phát triển 

kinh tế-xã hội... 

Điểm mới trong Nghị định 141/2016/NĐ-CP là về phạm vi điều chỉnh cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác gồm: Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao 

động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác. Nghị định này không điều chỉnh đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Y tế; giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hóa thể 

thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ. 

Đến những đổi mới về cơ chế tự chủ 

Thứ nhất, tự chủ về nhân sự, tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ.  

Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập điều phải xây dựng 

vị trí việc làm và cơ cấu viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó, Nghị định 

141/2016/NĐ-CP đã đưa ra những cơ chế cụ thể đối với nội dung tự chủ về nhân sự. 

Theo đó, vấn đề định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức như sau: Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự 

nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp 

khác tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 

Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị 

sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác do ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm chi thường xuyên 

xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn 

vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người 

làm việc; tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc của đơn vị 

trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác do NSNN bảo 

đảm chi thường xuyên đề xuất số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân 05 năm 

trước và không cao hơn số định biên hiện có của đơn vị, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Bên cạnh đó, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác được quyết định thành lập, tổ chức lại, 

giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền, khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp 

xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 
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Đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 

đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Xây dựng 

phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả 

năng của đơn vị theo quy định của pháp luật. Đơn vị quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm 

vụ theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ; 

tham dự đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của 

đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động 

dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư. 

Nguồn tài chính của đơn vị được xác định là nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; nguồn NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, theo giá tính đủ chi 

phí (gồm: Chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định); 

nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định của pháp luật phí và lệ 

phí; nguồn thu từ hoạt động khác (nếu có); nguồn NSNN cấp cho các nhiệm vụ không thường 

xuyên (nếu có); nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật và nguồn khác. 

Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ theo quy định để chi thường 

xuyên như: Chi tiền lương: Đơn vị chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các 

khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công. Khi Nhà nước điều chỉnh 

tiền lương, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước 

không cấp bổ sung; chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: Đối với các nội dung chi đã có định 

mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào khả năng tài chính, đơn 

vị được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Đối với các nội dung chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp theo quy chế chi tiêu 

nội bộ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trích khấu hao tài sản cố định, số tiền trích 

khấu hao tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn NSNN hoặc có nguồn gốc từ NSNN 

được bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị (NSNN không cấp kinh phí mua 

sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản cho đơn vị). Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được 

đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn vay dùng để trả nợ; số còn lại bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp của đơn vị. 

Mặt khác, đối với đơn vị chi theo quy định của Luật NSNN và pháp luật hiện hành đối với 

từng nguồn kinh phí (phần được để lại chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc thiết bị phục 

vụ công việc thu phí và các khoản chi khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền nếu có), đơn 
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vị phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại 

nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và 

hội thảo quốc tế ở Việt Nam. 

Thứ ba, tự chủ trong giao dịch tài chính. 

Nghị định mới quy định, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác được mở tài khoản tiền gửi 

tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch 

vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN; các khoản kinh phí thuộc NSNN, các khoản thu dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, các khoản thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí, đơn vị mở tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh. 

Cùng với đó, Chính phủ cũng cho phép đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có hoạt 

động dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong 

đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

Riêng các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 

tư được vay vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất theo quy định. Khi thực hiện vay vốn, huy 

động vốn, đơn vị phải có phương án tài chính khả thi, tự chịu trách nhiệm trả nợ vay, cả gốc và 

lãi theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vay vốn, huy động vốn và hiệu quả sử 

dụng vốn vay, vốn huy động. 

Thứ tư, về cơ chế lập, chấp hành dự toán thu, chi. 

Đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN và dịch vụ khác được Nghị định quy 

định là, hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện về số lượng, khối lượng dịch vụ; tình hình thu, 

chi hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác của năm hiện hành; yêu cầu 

nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị lập kế hoạch về số lượng, khối lượng dịch vụ và dự toán thu, 

chi gửi cơ quan quản lý cấp trên. 

Đối với dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thì hàng năm căn cứ số 

lượng, khối lượng, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng, giao nhiệm vụ theo hướng dẫn 

của bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, đơn vị lập dự toán gửi cơ quan quản lý cấp trên 

theo quy định. Đối với dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ theo giá 

chưa tính đủ chi phí, đơn vị lập dự toán ngân sách hỗ trợ phần chi phí chưa kết cấu trong giá dịch 

vụ sự nghiệp công. 

 Đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, căn cứ tình hình thực hiện năm hiện 

hành, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chế độ chi tiêu hiện hành, đơn 

vị lập dự toán thu, chi ngân sách gửi cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước. 
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Đối với dự toán chi từ nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí: 

Căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, nhiệm vụ của năm kế hoạch, đơn vị lập kế hoạch về 

số thu phí và dự toán chi từ nguồn thu phí được để lại trang trải chi phí hoạt động thu phí, gửi cơ 

quan quản lý cấp trên theo quy định. 

 Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại chi theo 

quy định, không có nguồn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, việc lập dự toán chi bao gồm: 

Chi từ nguồn phí được để lại theo quy định và phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do 

nguồn thu phí được để lại chi theo quy định không bảo đảm đủ chi thường xuyên (nếu có). 

Bên cạnh đó, việc phân bổ và giao dự toán cũng phải tuân thủ theo quy định của Luật NSNN. 

Căn cứ lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, cơ quan quản lý cấp trên giao dự toán kinh phí 

ngân sách đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác theo từng 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nếu 

đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan quản lý cấp trên thực hiện giao dự 

toán ổn định trong 3 năm và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi nhiệm vụ, cơ chế chính sách 

theo quy định. 

Cùng với các quy định trên, Chính phủ cũng quy định, kinh phí chi thường xuyên từ các 

nguồn tài chính giao tự chủ, cuối năm ngân sách chưa sử dụng hết, đơn vị được chuyển sang năm 

sau để tiếp tục sử dụng. Mặt khác, đối với kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên, cuối năm 

ngân sách chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết, đơn vị thực hiện theo quy định của Luật NSNN 

và các văn bản hướng dẫn. 

Thứ năm, đẩy mạnh trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị. 

Một trong những điểm đổi mới được dư luận đánh giá cao tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP là 

Chính phủ đã đẩy mạnh việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. 

Theo đó, các đơn vị xây dựng phương án tự chủ, xác định phân loại đơn vị theo 1 trong 4 loại tự 

chủ là: Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự bảo đảm chi thường xuyên; tự bảo đảm 

một phần chi thường xuyên; NSNN bảo đảm chi thường xuyên. 

Như vậy, Chính phủ trao quyền cho các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn loại hình phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo cơ quan quản 

lý cấp trên thực hiện. Tuy nhiên, vai trò của các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh rất quan 

trọng trong việc xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí NSNN bảo đảm chi thường 

xuyên đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; dự kiến phân loại các đơn vị sự 

nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác trực thuộc, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, có ý kiến. 

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND 

cấp tỉnh (hoặc cơ quan cấp dưới theo phân cấp) quyết định phân loại các đơn vị sự nghiệp kinh 

tế, sự nghiệp khác trực thuộc và phê duyệt dự toán kinh phí NSNN bảo đảm chi thường xuyên 
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đối với đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị 

được ổn định trong thời gian 3 năm. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2016. Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự 

nghiệp khác đang được cấp có thẩm quyền giao cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP thì tiếp tục được thực hiện đến hết năm 2016. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Chính phủ, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định 141/2016/NĐ-CP; 

2. Bộ Tài chính, 2015: Hội thảo “Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”; 

3. TS. Đoàn Hương Quỳnh: Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công: Đột phá mới và 

các yêu cầu thực hiện – Tạp chí Tài chính tháng 4/2016; 

4. Các trang điện tử: chinhphu.vn; mof.gov.vn; tapchitaichinh.vn 

Nguồn: tapchitaichinh.vn 

 

 

HÔỊ THẢO CHIA SẺ KINH NGHIÊṂ QUỐC TẾ VỀ VIÊC̣ 

XÂY DƢṆG THANG BẢNG LƢƠNG VÀ THƢC̣ HIÊṆ CƠ CHẾ 

TRẢ LƢƠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

áng ngày 21/11/2016, Bộ Nội 

vụ tổ chức Hội thảo chia sẻ 

kinh nghiệm quốc tế về việc xây 

dựng thang bảng lương và thực hiện 

cơ chế trả lương theo vị trí việc làm. 

Vụ trưởng Vụ Tiền lương 

Nguyễn Quang Dũng và Quyền Vụ 

trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Lưu 

Trung đồng chủ trì Hội thảo. 

Dự Hội thảo có lãnh đạo, đại diện 

lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; các 

chuyên gia, nhà khoa học về quản trị công của quốc tế và Việt Nam. 

Xuất phát từ chính sách tiền lương là một chính sách quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong hệ 

thống chính sách kinh tế - xã hội của đất nước, không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của 

người hưởng lương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đến các cân 

S 

Toàn cảnh Hội thảo 
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đối vĩ mô của nền kinh tế, quan hệ giữa các ngành nghề, các khu vực, là động lực phát triển, tăng 

trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, liên quan trực tiếp đến ổn định chính 

trị - xã hội. Vì vậy, cải cách chính sách tiền lương là một trong những trọng tâm của Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm 

đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 

Tiếp theo thành công của Hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” 

ngày 12/10/2016, Hội thảo lần này được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về việc xây 

dựng thang bảng lương và thực hiện cơ chế trả lương theo vị trí việc làm gắn với hiệu quả công 

tác của cán bộ, công chức, viên chức với mong muốn học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế 

giới để có những góc nhìn khác nhau về xây dựng chính sách tiền lương. Từ đó sẽ xây dựng và 

hoàn thiện chính sách tiền lương trình các cấp có thẩm quyền trên khía cạnh nhìn từ kinh nghiệm 

quốc tế của một số nước trên thế giới. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các 

đại biểu đã được nghe các chuyên 

gia trong nước và quốc tế trình bày 

tham luận liên quan đến các vấn 

đề: Tổng quát hệ thống chính sách 

tiền lương của Việt Nam; phương 

pháp xác định thang bảng lương; 

trả lương cho cán bộ, công chức, 

viên chức dưới góc nhìn hệ thống 

lương 3P hay 3 biến cơ bản: (1) 

Position (công việc/vị trí, thể hiện 

qua chức danh), (2) Person (con 

người, thể hiện qua năng lực cá 

nhân) và (3) Performance (thành 

tích/kết quả công việc cá nhân và 

tổ chức); xác định hệ thống lương theo vị trí việc làm của Cộng hòa Pháp; thiết lập hệ thống trả 

lương của Ngân hàng Thế giới (WB) và mức lương công chức Nhật Bản. 

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc 

hội Đặng Như Lợi đã nêu ra những bất cập, hạn chế lớn của chế độ tiền lương hiện hành của Việt 

Nam, như: 

Tiền lương bình quân của cán bộ, công chức thấp hơn tiền lương bình quân của người lao 

động trong khu vực sản xuất, kinh doanh hưởng lương nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói 

riêng, không phù hợp với giá trị sức lao động của cán bộ, công chức, nhưng rất nhiều người lao 

động vẫn mong muốn được vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. 

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng 

Như Lợi trình bày tham luận tại Hội thảo 
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Tiền lương không còn là động lực, hầu như không có tác động nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức; không gắn bao nhiêu với cải cách hành chính. Tuy vậy, hằng năm ngân sách 

nhà nước bố trí hàng chục ngàn tỉ đồng để thực hiện cải cách tiền lương mà chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức không được nâng cao, thậm chí giảm sút; bộ máy vẫn trì trệ, phiền hà, gây 

lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước. 

Tiền lương và các chế độ đãi ngộ quá thấp đối với khoảng 30% đội ngũ cán bộ, công chức có 

trình độ, làm việc tận tâm, có trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả, đảm nhận phần lớn khối 

lượng công việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước và các đoàn thể, nhưng lại quá cao đối với 

khoảng 30% số cán bộ, công chức dù có đủ bằng cấp nhưng không đủ trình độ chuyên môn, kỹ 

thuật, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của công việc, chức vụ cùng với tinh 

thần, thái độ, trách nhiệm làm việc còn nhiều hạn chế mà 23 năm qua vẫn không có biện pháp xử 

lý dứt điểm, có hiệu quả. 

Thu nhập ngoài tiền lương ở nhiều ngành, nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị, chức vụ, vị trí 

công tác, ngày một tăng cao, phức tạp, đa dạng. Thu nhập từ nhà, đất được mua, cấp theo giá 

thấp vẫn diễn ra; nhiều hình thức bao cấp trá hình phát triển. Một bộ phận cán bộ, công chức trở 

nên giàu có từ vị trí công tác của mình và từ nguồn thu nhập không minh bạch nên không quan 

tâm nhiều đến tiền lương. 

Nhà nước không quản lý và kiểm soát chặt chẽ được số lượng đối tượng, tiền lương, tổng 

quỹ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước. 

Trình bày quan điểm về cải cách 

chính sách tiền lương, ông Đặng 

Như Lợi cho rằng trước tiên Nhà 

nước chỉ quy định, quản lý tiền 

lương đối với đối tượng: cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước, lực 

lượng vũ trang hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước hay tất cả mọi đối 

tượng làm công hưởng lương; có 

tách tiền lương của cán bộ, công 

chức với tiền lương của viên chức, 

xác định mức chênh lệch tiền lương 

giữa cán bộ, công chức với viên chức 

và lực lượng vũ trang, tính đồng bộ 

giữa cải cách tiền lương với lương hưu trí... 

Tại Hội thảo, ông Soren Davidsen, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới phân tích việc thiết 

lập hệ thống trả lương trên cơ sở giải quyết câu hỏi hệ thống lương có ích gì và hệ thống lương 

Ông Soren Davidsen, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới phân 

tích việc thiết lập hệ thống trả lương 
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hoạt động ra sao. Theo ông Soren Davidsen, việc trả lương phải được thực hiện trên cơ sở đánh 

giá và phân loại được công việc; đồng thời phải có những nghiên cứu so sánh để xem lương khu 

vực công có thỏa đáng, có bị thua kém so với khu vực tư hay không. 

Chia sẻ về việc xác định hệ 

thống thang lương theo vị trí việc 

làm, ông Franck Lefebvre, chuyên 

gia Trung tâm Công vụ địa phương 

Cộng hòa Pháp cho biết, trên yêu 

cầu triển khai các chính sách công ở 

địa phương của Pháp, cơ cấu tổ 

chức bộ máy được xây dựng cùng 

với việc xác định nhu cầu nhân sự 

để triển khai. Ở tất cả các vị trí nhân 

sự đều có phiếu mô tả vị trí việc 

làm, hoạt động trong 8 lĩnh vực: 

hành chính, kỹ thuật, văn hóa, thể 

thao, y tế và xã hội, hoạt náo sự 

kiện, cảnh sát địa phương và lính 

cứu hỏa; được phân thành 03 loại A, B, C, đồng thời có sự tách biệt giữa ngạch, bậc và việc làm. 

Công chức được bổ nhiệm vào ngạch và được phân bổ một việc làm, có thể thay đổi ngạch mà 

không thay đổi việc làm; chính quyền có thể phân công việc mới mà không thay đổi ngạch. 

Trong ngạch phân thành các bậc. Bậc quyết định mức lương chính. Gắn với mỗi bậc lương là 

một Chỉ số phân loại xác định vị trí của nhân viên trên thang bậc lương (ví dụ bậc 1). Gắn với 

mỗi chỉ số phân loại là một Chỉ số tăng thêm dùng để tính lương. Lương hàng năm được tính 

bằng Chỉ số tăng thêm nhân với giá trị của lương (từ 1/7/2016 là 5623,23 euro) và chia cho 100. 

Ví dụ: Chỉ số tăng thêm là 220 tương đương tổng lương mỗi năm là 12.371,106 euro theo kết 

quả phép tính 220 x 5623,23/100. 

Bên cạnh lương, công chức còn được nhận thêm trợ cấp khu vực, trợ cấp cho gia đình có 

con, thưởng và phụ cấp. Công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì mất quyền hưởng lương. 

Theo quy định chỉ trả lương sau khi hoàn thành công việc. Từ 01/01/2017 sẽ áp dụng chế độ phụ 

cấp theo nhiệm vụ, độ bó buộc, trình độ chuyên môn và mức độ cam kết nghề nghiệp. Tuy nhiên, 

lương trung bình của công chức Pháp, tính cả thưởng vẫn thấp hơn lương trung trình của khu vực 

tư nhân. Lương hệ thống công vụ địa phương thường là thấp nhất trong số 3 hệ thống công vụ 

(Nhà nước, Bệnh viện, Địa phương). Khoảng cách lương giữa nam và nữ còn chênh lệch gây 

thiệt thòi cho nữ. 

Ông Franck Lefebvre, chuyên gia Trung tâm Công vụ địa phương 

Cộng hòa Pháp chia sẻ về việc xác định hệ thống thang lương theo 

vị trí việc làm của Pháp 
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Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ thiết thực của các đại biểu, chuyên gia 

trong nước và quốc tế, làm cơ sở để Bộ Nội vụ nghiên cứu, đưa ra được các đề xuất, các định 

hướng để cải cách chính sách tiền lương giai đoạn tới. 

Tin, ảnh: Anh Cao, Quang Hà – Cổng thông tin điêṇ tử Bô ̣Nôị vu ̣

 

 

TỌA ĐÀM “NĂNG LƢC̣ LÃNH ĐAỌ, QUẢN LÝ 

TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC” 
 

áng ngày 22/11/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp với Bộ 

Nội vụ tổ chức buổi tọa đàm “Năng lực lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính 

nhà nước ở Việt Nam” để tham vấn ý kiến nhằm hoàn thiện Khung năng lực lãnh đạo quản lý 

hành chính công tại Việt Nam lấy đó làm cơ sở để tham mưu, giúp Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo 

Nghị định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý hành chính công, một nhiệm vụ trong 

khuôn khổ Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. 

Dự buổi tọa đàm có ông Vũ 

Khoan, nguyên Phó Thủ tướng 

Chính phủ; ông Thang Văn Phúc, 

nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà 

Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, 

nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ 

tịch Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam; các chuyên gia, 

cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp và 

công chức trong một số cơ quan 

hành chính nhà nước ở Trung 

ương và địa phương; chuyên gia, 

nhà nghiên cứu thực tiễn, giảng 

dạy về hành chính công tại một số 

trường đại học, học viện, viện nghiên cứu  tại Việt Nam; Thành viên Dự án Hỗ trợ Cải cách chế 

độ công vụ, công chức Việt Nam. 

Tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định 

số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong hơn 6 tháng vừa qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp 

với nhóm chuyên gia của ADB thuộc Dự án Hỗ trợ Cải cách chế độ công vụ, công chức Việt 

Nam triển khai khảo sát  tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước để tiến 

hành đánh giá về năng lực lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước tại Việt Nam, 

từ đó có những đề xuất về tiêu chuẩn và năng lực lãnh đạo quản lý hành chính công, Khung năng 

S 

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan phát biểu tại buổi tọa đàm 
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lực lãnh đạo, quản lý, lấy đó làm cơ sở để hỗ trợ Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Nghị định về tiêu 

chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý hành chính công.  

Tại buổi tọa đàm, nhóm chuyên gia của ADB thuộc Dự án Hỗ trợ Cải cách chế độ công vụ, 

công chức Việt Nam đã trình bày về quá trình và kết quả công tác khảo sát, nghiên cứu của Dự 

án trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu “Đề xuất tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý hành 

chính công tại Việt Nam” và “Đề xuất các phương pháp để đưa Khung năng lực lãnh đạo, quản 

lý vào thực tế”. 

Dự án đề xuất 6 nhóm năng lực cơ bản trong Khung năng lực mà lãnh đạo, quản lý trong các 

cơ quan hành chính nhà nước cần phải có bao gồm: (1) Liêm chính, bản lĩnh; (2) Tư duy chiến 

lược; (3) Kiến tạo được cơ chế hợp tác, đổi mới; (4) Phát triển đội ngũ; (5) Điều hành công việc 

hiệu quả; (6) Xử lý khủng hoảng và ra quyết định; những nhóm năng lực trên được mô tả chi tiết 

gồm có các thành phần cấu thành của năng lực cũng như các dấu hiệu của việc thiếu năng lực. Đề 

xuất Khung năng lực lãnh đạo quản lý hành chính công được xây dựng dựa trên nguyên tắc đáp 

ứng được bối cảnh của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước hiện nay, những yêu 

cầu của Chính phủ cũng như bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển. Khung năng lực là 

công cụ hiệu quả cho công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển, bổ nhiệm, đánh giá lãnh đạo quản 

lý, từ đó có thể phát triển năng lực lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả, nhanh chóng, đồng bộ, đáp 

ứng được yêu cầu của nền hành chính trong sạch, phục vụ, kiến tạo và hội nhập phát triển. 

Trao đổi tại buổi tọa đàm, 

các đại biểu đều thống nhất 

trong bối cảnh và thực tiễn 

hiện nay, cần thiết phải xây 

dựng bộ Khung năng lực cho 

lãnh đạo, quản lý hành chính 

tại các cơ quan hành chính nhà 

nước, lấy đó làm tiêu chuẩn, 

công cụ để đổi mới và nâng 

cao chất lượng công tác cán 

bộ, từ đó nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả của nền công vụ, đáp 

ứng được các mục tiêu và yêu 

cầu của Đề án cải cách chế độ 

công vụ, công chức. Các đại 

biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến cho đề xuất của Dự án, tập trung vào 

tên gọi, số lượng các nhóm năng lực, nội dung các thành phần cấu thành của các nhóm năng lực; 

chia sẻ về mô hình khung năng lực đạt được hiệu quả cao tại một số tập đoàn, doanh nghiệp 

trong nước. Các đại biểu cũng gợi ý nhiều phương pháp để áp dụng bộ Khung năng lực vào thực 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc phát biểu tại buổi tọa 

đàm 
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tiễn đồng thời nêu một số bất cập, vướng mắc có thể sẽ gặp phải khi triển khai Khung năng lực 

tại cơ sở. Các ý kiến của đại biểu đều được Dự án tiếp thu đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh 

sửa, sớm hoàn thiện các đề xuất để đưa vào áp dụng trong thực tế. 

Trần Hải – Cổng thông tin điêṇ tử Bô ̣Nôị vu ̣ 

 

 

BÔ ̣CÔNG THƢƠNG SẼ TÁI CƠ CẤU BÔ ̣MÁY TỔ CHƢ́C, 

GIẢM 7 ĐƠN VI ̣

 

ộ Công Thương vừa có phương án xây dựng cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2016 – 2020. 

Theo đó, Bộ có thể chỉ còn 28 đơn vị thay vì 35 như hiện nay. 

Theo Bộ Công Thương, trong đề án mới, cơ cấu tổ chức các cục, vụ chức năng của Bộ sẽ 

được hợp nhất, điều chuyển cho phù hợp với chức năng quản lý của từng lĩnh vực. 

Trong đó, sẽ giữ nguyên tên của 9 Cục, vụ chức năng; đổi tên của 2 đơn vị là Cục Điều tiết 

điện lực và Cục Công nghiệp địa phương thành Cục khuyến công. Cục Quản lý thị trường sẽ 

được nâng cấp là Tổng cục Quản lý thị trường. 

Hầu hết các Cục, Vụ chức năng của Bộ Công Thương đều được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 

hoặc điều chuyển một số lĩnh vực quản lý. Chẳng  hạn như: Vụ kế hoạch sẽ đổi tên thành Vụ Kế 

hoạch – Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ hợp nhất Vụ Phát triển nguồn nhân lực; Cục Hóa chất, Vụ 

Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng sẽ hợp nhất thành Cục Công nghiệp... 

Đáng chú ý trong lĩnh vực quản lý năng lượng, sẽ không duy trì hoạt động của Tổng cục 

Năng lượng mà thành lập mới, chuyển đổi thành các cục, vụ chức năng hoặc điều chuyển một số 

lĩnh vực quản lý sang các đơn vị khác. 

Cụ thể, sẽ hình thành Vụ Dầu khí và Than tiếp nhận các nhiệm vụ về dầu khí và than; Vụ 

Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững sẽ tiếp nhận nhiệm vụ về tiết kiệm năng lượng, 

giảm phát thải, công nghiệp môi trường, tiêu dùng xanh… 

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ tiếp nhận nhiệm vụ về điện, năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo. 

Hiện, Bộ Công Thương đang có tới hơn 30 cục, vụ; 11 tập đoàn, tổng công ty… Trong cuộc 

làm việc mới đây giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Công Thương, Bộ trưởng - 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu Bộ 

Công Thương phải tái cơ cấu bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế. 

Đồng thời, yêu cầu Bộ Công Thương phải nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm trong công 

tác cán bộ, đặc biệt trong bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển./. 

Nguồn: vov.vn 
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BÔ ̣CÔNG AN ĐỀ XUẤT ĐƠN GIẢN HÓA 

120 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

ua rà soát, Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính (TTHC), ước tính 

sẽ giúp tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm chi phí tuân thủ TTHC. 

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư 

giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), Bộ Công an đã tiến hành rà soát TTHC, giấy tờ công dân 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. 

Qua rà soát cho thấy, tổng số TTHC thuộc phạm vi của Đề án 896 được đề nghị đơn giản hóa 

là 120 thủ tục, trong đó lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh là 17 thủ tục; đăng ký, quản lý con dấu 12 

thủ tục; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 11 thủ tục; đăng ký, quản lý phương tiện giao 

thông đường bộ 18 thủ tục; tổ chức cán bộ 7 thủ tục; chính sách 6 thủ tục; phòng cháy, chữa cháy 9 

thủ tục; cấp, quản lý chứng minh nhân dân 16 thủ tục; đăng ký, quản lý cư trú 24 thủ tục. 

Trong số này, số TTHC đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ là 25 thủ tục. Số TTHC đơn giản hóa trình tự 

thực hiện là 12 thủ tục. Số TTHC được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai 

là 81 thủ tục. Số TTHC được rút ngắn thời hạn giải quyết là 2 thủ tục. 

Theo tính toán, tỉ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa là 32,7%. Tổng chi phí tuân thủ TTHC trước 

khi đơn giản hóa là trên 1.239 tỷ đồng mỗi năm, sau khi đơn giản hóa sẽ giảm xuống còn gần 

833,9 tỷ đồng/năm, tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm. 

Có 2 mẫu đơn và 13 mẫu tờ khai được đề xuất sửa đổi liên quan đến các thủ tục và nhóm thủ 

tục cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông, 

giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công 

an cấp tỉnh, giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân, cán bộ, công nhân, viên chức 

Việt Nam; giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công 

an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia. 

Các Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang 

du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh; 

Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan 

nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc ở Công an cấp huyện và Giấy 

thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, 

phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc ở Công an cấp xã cũng được 

đề xuất sửa đổi. 

Q 
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Cũng theo kết quả rà soát này, có 31 giấy tờ công dân được đơn giản hóa thông qua việc điều 

chỉnh trực tiếp biến động về thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp trích lục các loại giấy tờ 

theo nhu cầu. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

 

HẢI QUAN TRIỂN KHAI HÊ ̣THỐNG 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỪ NĂM 2017 

 

ổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành triển khai Hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến thành hai bước bao gồm vận hành thử Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 25/01/2017 và vận hành chính thức từ ngày 02/02/2017 

nhằm phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp. 

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 31/12/2016, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện công tác 

chuẩn bị trước khi chạy thử và chạy chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

Trong đó, chuẩn bị kỹ lượng về nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn cho người thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành trước ngày 15/12/2016. Đồng thời, hoàn thiện phần 

mềm, cơ sở hạ tầng, thông tin, tuyên truyền. 

Tổng cục Hải quan cho biết, 

trong thời gian vận hành thử Hệ 

thống từ ngày 01/01/2017 đến hết 

ngày 25/01/2017, các đơn vị hải 

quan sẽ thực hiện song song việc 

tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy 

để xử lý thủ tục hành chính. 

Theo đó, kết quả xử lý thủ tục 

hành chính căn cứ trên hồ sơ giấy là 

kết quả chính thức trả cho đối tượng 

thực hiện thủ tục hành chính. 

Sau thời gian chạy thử nghiệm 

Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, từ ngày 02/02/2017, Tổng cục Hải quan sẽ vận hành chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trong phạm vi toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực hải quan. 

T 

Hải quan triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ năm 2017 
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Khi được triển khai, Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính hiện đang được thực hiện bằng phương thức thủ công và 

sẽ chạy song song với Hệ thống VNACCS/VCIS. 

Nguồn: tapchitaichinh.vn 

 

 

KHAI TRƢƠNG 32 THỦ TỤC 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC ĐƢỜNG THỦY 

 

Chiều ngày 22/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông vâṇ tải Lê Đình Thọ, Chủ tịch 

Công đoàn Giao thông vâṇ tải Viêṭ Nam Đỗ Nga Việt, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn 

Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Viêṭ Nam  Hoàng 

Hồng Giang đã cùng thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương 32 thủ tục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 - 4 lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi giải quyết của Cục Đường thủy 

nội địa Viêṭ Nam. 

Các dịch vụ trên thuộc các lĩnh vực: Quản lý phương tiện thủy và thuyền viên, pháp chế - 

thanh tra, kết cấu hạ tầng, vận tải và An toàn Giao thông đường thủy. 

Sự kiện này đánh dấu mốc 100% 

các thủ tục thuộc dịch vụ công trong 

lĩnh vực đường thủy được tiếp nhận, xử 

lý và trả kết quả trực tuyến qua mạng 

internet. Trước đó, tháng 12/2015, 25 

thủ tục đầu tiên của lĩnh vực đường 

thủy đã được đưa lên trực tuyến (trong 

đó hai thủ tục được tiếp nhận qua Cổng 

thông tin điện tử quốc gia liên quan đến 

cấp phép cho phương tiện thủy nước 

ngoài, vận tải qua biên giới). 

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ 

trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận nỗ lực, cố 

gắng của Cục Đường thủy nội địa Viêṭ Nam  trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 

nghê ̣thông tin trong quản lý, cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiêp̣, người dân. Đồng thời, 

yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Viêṭ Nam tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân, doanh 

nghiêp̣ hiểu, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường thủy. 

Được biết, tính đến ngày 15/11/2016, Cục Đường thủy nội địa Viêṭ Nam  nhận được hơn 

313.500 hồ sơ dịch vụ công yêu cầu giải quyết, trong đó số lượng tiếp nhận và giải quyết trực 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng các đại biểu tại lễ khai trương 
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tuyến qua mạng là gần 9.100 hồ sơ. Riêng trong ba tháng triển khai thí điểm cấp phép cho 

phương tiện thủy vào, rời cảng bến thủy qua tin nhắn điện thoại (từ giữa tháng 8/2016), số lượng 

người tham gia thủ tục trực tuyến đã tăng 70 lần so với 7 tháng đầu năm (trong 7 tháng nhận 294 

hồ sơ, 3 tháng nhận 8.743 hồ sơ). 

Nguồn: baogiaothong.vn 
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TIN ĐỊA PHƢƠNG 
 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: GIẢM TIÊU CỰC, NHŨNG NHIỄU 

NHỜ “TỜ KHAI HÔ ̣CHIẾU QUA MAṆG” 

 

au hơn 9 tháng triển khai dịch vụ hành chính công mức độ 3 về “Khai trực tuyến hồ sơ 

cấp hộ chiếu phổ thông trên mạng Internet”, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72), 

Công an thành phố Hồ Chí Minh  cho biết, đã giảm hẳn được tình trạng “cò hộ chiếu” tập trung 

xung quanh trụ sở, đồng thời cũng giúp người dân không phải xếp hàng chen lấn, xô đẩy như 

trước đây… 

Quy trình “siêu tốc” 

Có mặt tại địa chỉ 196 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P.6, Q.3 – Nơi trụ sở làm 

việc mới của các cán bộ, chiến sĩ Phòng 

Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an 

thành phố Hồ Chí Minh , chúng tôi rất 

bất ngờ khi khu vực gửi xe đã vắng 

bóng các “cò hộ chiếu” so với trước 

đây. Tại sảnh chính của Phòng, người 

dân đi lại, làm thủ tục, hồ sơ cấp/đổi hộ 

chiếu đều có cán bộ hướng dẫn nhiệt 

tình, vui vẻ. Thượng tá Nguyễn Lê 

Hồng Thắng, Đội trưởng Đội Tham 

mưu cho chúng tôi biết, khi người dân 

đến làm thủ tục cấp/đổi hộ chiếu sẽ có một cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn khai trực tuyến tại các 

máy vi tính được trang bị sẵn. Nếu người dân đã khai tờ khai điện tử ở nhà thì khi đến làm thủ 

tục chỉ phải hoàn tất khâu chụp ảnh hộ chiếu và lấy số thứ tự hẹn trả kết quả hồ sơ. Toàn bộ quy 

trình chỉ mất chưa đến 10 phút. 

“Ngày thường chúng tôi giải quyết khoảng 700 – 800 hồ sơ. Nhưng, có những ngày chúng 

tôi giải quyết 1.300 – 1.400 hồ sơ làm thủ tục xin cấp/đổi hộ chiếu, tuy nhiên hoàn toàn không 

xảy ra tình trạng người dân xếp hàng chờ như trước đây, các sai sót trong khai tờ khai điện tử 

cũng giảm rất nhiều do các tiện ích thực tế mang lại từ khi triển khai dịch vụ hành chính công 

mức độ 3 về khai trực tuyến hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông trên mạng Internet”, Thượng tá 

Nguyễn Lê Hồng Thắng chia sẻ. 

Cũng theo Thượng tá Thắng, toàn bộ quy trình cấp/đổi hộ chiếu qua mạng là chuỗi khép kín, 

tự động hoàn toàn. Khi người dân làm tờ khai xong, hồ sơ sẽ truyền tự động đến các khâu, được 

S 

Người dân được hướng dẫn tận tình, cởi mở khi đến làm thủ tục 

cấp/đổi hộ chiếu 
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xếp số thứ tự tự động để chờ chụp hình, nhận kết quả hồ sơ. Quy trình cấp đổi hiện nay chỉ in 

một tờ giấy chứ không phải mua hồ sơ, mang giấy tờ rồi ghi chép như trước. 

Chị Hoàng Thị Ngờ (34 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh) vừa hoàn tất các khâu làm hồ sơ cấp mới 

hộ chiếu nói, chị chỉ mất chưa đến 7 phút làm hồ sơ, mà cũng không phải mất nhiều thời gian ở 

khâu khai lý lịch do đã có hướng dẫn từ cán bộ tại khu vực khai trực tuyến. Chị Ngờ cho biết, 

trước đây từng đưa em gái đi làm hộ chiếu để đi du học, nhưng riêng các khâu khai lý lịch cũng 

mất đến 20 – 25 phút do phải xếp hàng chờ tới lượt. 

Đi làm hộ chiếu cho con trai dưới 14 tuổi, chị Hồ Thị Bích Đào (ngụ đường Phan Văn Trị, Q. 

Gò Vấp) cho biết, chị khai thông tin trực tuyến trước từ nhà và xin xác nhận của nơi cư trú nên 

hôm nay chị chỉ phải tới để nộp hoàn tất hồ sơ. Chị Đào chia sẻ, rất hài lòng nhờ thủ tục thuận 

lợi, nhanh chóng, có cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, rõ ràng nên người dân không phải chờ đợi 

hoặc phải nhờ qua “cò hộ chiếu” như trước đây. 

Còn ông Nguyễn Văn Thục (64 tuổi, ngụ Q.4) đến làm thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu (do quá 

hạn) cho biết, trước đây rất “dị ứng” với các “cò hộ chiếu” đứng trước Phòng PA72 trên góc 

đường Nguyễn Du – Cách Mạng Tháng Tám, vì các đối tượng này thường chèo kéo, dụ dỗ người 

dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu ngay từ khu vực gửi xe, có “cò” còn luồn lách cả vào khu vực 

phòng chờ lấy số thứ tự để tìm “khách hàng”. Thế nhưng theo ông Thục, từ khi thực hiện tờ khai 

điện tử và các quy trình hoàn toàn được minh bạch, có cán bộ hướng dẫn miễn phí đã giảm hoàn 

toàn nạn “cò hộ chiếu” so với mọi năm trước đây. 

Sự hài lòng của ngƣời dân là 

thƣớc đo hiệu quả 

Trao đổi với Báo Điện tử Chính 

phủ, Đại tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng 

phòng PA72, Công an thành phố Hồ 

Chí Minh cho biết, việc thực hiện dịch 

vụ hành chính công mức độ 3 về tờ 

khai điện tử trong cấp, đổi các loại 

giấy tờ xuất nhập cảnh đã giúp thay 

đổi hẳn văn hóa công sở, lẫn thói quen 

làm việc của cán bộ, chiến sĩ PA72. 

Hàng ngày, đơn vị mở cửa sớm hơn 

giờ làm việc 30 phút, bố trí khu vực 

cho nhân dân ngồi chờ vào giờ nghỉ 

trưa với những người ở xa. Số cán bộ tiếp dân được lựa chọn kỹ, đảm bảo nắm vững chuyên 

môn, có kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Các vi phạm về văn hóa ứng xử được 

phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm khắc. 

Người dân có thể nhận hộ chiếu gửi qua bưu điện về tận nhà sau 1 

– 2 ngày 
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“Các anh em có ý thức trau dồi kiến thức công nghệ thông tin để đáp ứng quy trình mới, 

đồng thời làm việc gắn kết với nhau hơn để không xảy ra “ùn tắc” tại bất kỳ khâu làm thủ tục, hồ 

sơ nào, giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho người dân. Hiệu quả, năng suất công việc tăng đáng 

kể, giảm tải việc tiếp nhận và nhập hồ sơ. Bên cạnh đó, thời gian chờ đợi của người dân cũng 

được rút ngắn tối đa. Cho đến nay, tuy lượng người dân đến làm thủ tục khá đông nhưng tại các 

khu vực giải quyết vẫn trôi chảy, không ùn tắc”, Đại tá Nguyễn Văn Anh chia sẻ. 

Cũng theo Trưởng phòng PA72, hiện nay đơn vị trang bị 25 bộ máy vi tính để phục vụ người 

dân khai trực tiếp tại trụ sở. Nếu người dân không biết sử dụng máy vi tính, sẽ có cán bộ của 

Phòng hướng dẫn hoặc khai hộ cho người dân. Tất cả hoàn toàn miễn phí. 

Đại tá Nguyễn Văn Anh đưa ra so sánh: Nếu như trước đây trung bình năng suất tiếp nhận hồ 

sơ của mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ đạt từ 90-120 hồ sơ/ngày thì nay con số này đã lên tới 140-170 hồ 

sơ/ngày. Các sai sót trong quá trình nhập liệu cũng được giảm thiểu tối đa do đã bố trí cán bộ 

hướng dẫn người dân nhập dữ liệu từ khâu đầu tiên... Theo Đại tá Anh, ban đầu khi áp dụng “Tờ 

khai cấp hộ chiếu qua mạng”, số người thực hiện chỉ chiếm 4-5% do người dân chưa quen với hệ 

thống mới, nhưng nay tỉ lệ khai trực tuyến qua mạng Internet cũng đã tăng đến trên 12%. Như 

vậy, mô hình mới đã dần được người dân ủng hộ và xu hướng này ngày càng tăng. 

Cho đến nay, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh  đã tiếp nhận 

139.074 trường hợp khai qua mạng. Đáng chú ý, theo Đại tá Nguyễn Văn Anh thì kể từ khi triển 

khai tự động hóa về thủ tục, hồ sơ, tăng tính công khai minh bạch đã khiến nạn “cò hộ chiếu” 

vốn hoành hành trước đây nay không còn đất sống. “Chúng tôi trước đây thường phải đau đầu 

với các loại “cò” như là “cò chụp hình”, “cò bán hồ sơ”, “cò khai hồ sơ”,... Mỗi lần như vậy, 

người dân phải trả cho “cò” mấy trăm ngàn, rất tốn kém. Tuy nhiên, nay người dân đã thay đổi 

hoàn toàn thói quen trên và cũng thay đổi hẳn ý thức khi đến gõ cửa cơ quan hành chính”.  

Hiện tại nơi làm thủ tục, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh  

còn sử dụng hệ thống “Đánh giá cán bộ và cung cấp thông tin xuất nhập cảnh qua màn hình cảm 

ứng” được đặt tại trụ sở làm việc để người dân trực tiếp đánh giá thái độ, cách thức giải quyết hồ 

sơ của cán bộ. Đại tá Nguyễn Văn Anh khẳng định, nếu phát hiện cán bộ yếu một chút về chuyên 

môn thì còn có thể nhắc nhở, châm chước để họ phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ 

nghiệp vụ nhưng nếu có phản ánh của người dân về cán bộ yếu trong văn hóa ứng xử tiếp công 

dân thì không thể chấp nhận được và kiên quyết xử lý nghiêm minh, thậm chí cho rút ngay khỏi 

bộ phận tiếp dân. 

Nguồn: chinhphu.vn 
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QUẢNG NINH ƢU TIÊN 

TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI CHỖ 

 

ó là yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh đối với Trung tâm hành chính công. Theo đó, 

các sở, ngành phải tăng cường phân cấp, ủy quyền tối đa cho các cán bộ làm việc tại 

Trung tâm hành chính công các cấp, phấn đấu hết năm 2016 đạt tỷ lệ 50% các thủ tục hành chính 

(TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, địa phương được giải quyết theo nguyên tắc 

“tiếp nhận và giải quyết tại chỗ” khi thực hiện tại các Trung tâm Hành chính công. 

 

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh 

Tính đến nay số TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh đạt 1.041, 

trong đó 947 TTHC của các sở, ngành thuộc tỉnh, 94 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 518/1.041 TTHC cắt giảm 41% lượng thời 

gian giải quyết TTHC so với thời gian theo quy định của Trung ương; 654/947 TTHC được giải 

quyết theo quy trình mức độ 3 trở lên, chiếm 69%; 116 TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND tỉnh; 25 TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, ngành Trung ương, 287 TTHC 

không đưa vào giải quyết tại Trung tâm do đặc thù, tính chất công việc. 

Trung bình, mỗi ngày tại Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận khoảng 250 hồ sơ 

TTHC, tư vấn và hướng dẫn 70 - 100 lượt, vào thời gian cao điểm, tần suất giao dịch với công 

dân, tổ chức có thể lên đến 500 lượt/ngày. Đến nay, đã tiếp nhận mới 38.864 hồ sơ, có 856 hồ sơ 

kỳ trước chuyển sang thuộc các lĩnh vực, trong đó đã giải quyết 38.505 (99%) hồ sơ TTHC đúng 

và trước thời hạn, 376 hồ sơ quá hạn, các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Các hồ sơ 

được tiếp nhận giải quyết chủ yếu tập trung vào các bộ phận: Công an tỉnh; Tư pháp; Kế hoạch 

và Đầu tư; Y tế; Giao thông và Vận tải... Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

hành chính công, UBND tỉnh  yêu cầu các đơn vị phải chủ động rà soát, lựa chọn, cử cán bộ có 

đủ năng lực thẩm định hồ sơ TTHC để làm việc tại các Trung tâm Hành chính công  cấp tỉnh, cấp 

Đ 
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huyện. Đặc biệt phải tăng cường phân cấp, ủy quyền tối đa cho các cán bộ làm việc tại Trung 

tâm Hành chính công  các cấp, phấn đấu hết năm 2016 đạt tỷ lệ 50% các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các ngành, địa phương được giải quyết theo nguyên tắc “tiếp nhận và giải 

quyết tại chỗ” khi thực hiện tại các Trung tâm Hành chính công. 

Nguồn: daibieunhandan.vn 

 

KIÊN GIANG: SƢ̉A ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOAC̣H 

CỦA UBND TỈNH VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

GIAI ĐOAṆ2016 – 2020 VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

hực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình 

hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) Kiên 

Giang đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/11/2016 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 

64/KH-UBND ngày 03/6/2016 về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản b, Mục 1, Phần I 

“b) Khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy, nhân rộng những kết quả đạt được trong 

quá trình thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình tổng kể cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015. Tập trung thực hiện các trọng 

tâm cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp các dịch vụ công.” 

2. Bổ sung Mục 1, Phần II 

“1.7. Công tác chỉ đạo, điều hành 

a) Tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành gắn với nâng cao vai trờ, trách nhiệm của người 

đứng đầu các cấp, các ngành và địa phương về triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 

chính. 

b) Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến người dân, tổ chức về kết quả cải cách 

hành chính. Phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc 

tham gia đóng góp xây dựng, giám sát thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, quy hoạch 

của tỉnh. 

c) Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các công cụ hiệu quả để đo lường chất lượng hoạt 

động của cơ quan nhà nước, trong đó có việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

T 
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đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả Tiêu chí theo 

dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm đối với các sở, ngành, địa 

phương. 

d) Nâng cao vai trờ tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan đầu mối về lĩnh vực cải cách hành 

chính; vai trờ của đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính của tỉnh. 

đ) Tăng cường kiểm tra về thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ; xử lý 

kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, 

doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật và đạo đức công vụ. 

e) Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính đến người dân và doanh nghiệp bằng nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Mục 3 và 4, Phần V 

“3. Sở Nội vụ 

a) Cơ quan thường trực cải cách hành chính tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc, theo dõi, kiểm tra việ triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch cải cách 

hành chính của Chính phủ và của tỉnh. Định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch ở các 

cấp, các ngành, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh. Tham mưu, giúp UBND tỉnh báo cáo 

Chỉnh phủ, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính theo quy định. 

b) Chủ trì, triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải 

cách chế độ công vụ, công chức, triển khai thực hiện xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khảo sát, thực hiện 

phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính 

công do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện và dịch vụ công về lĩnh vực y tế, giáo dục. 

c) Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh 

công tác cải cách  hành chính trên địa bàn tỉnh. 

d) Hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế 

hoạch cải cách hành chính và dự toán ngân sách hàng năm; thực hiện chế độ báo cáo cải cách 

hành chính định kỳ, đột xuất theo quy định. 

đ) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho công chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành 

chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

e) Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; nhân rộng các điển hình 

tiên tiến; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ về cải cách hành chính. 

g) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự án Tin học hóa công tác quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020, định hướng đến năm 20130. 
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h) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 

2030. 

4. Sở Tƣ pháp 

a) Chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể 

chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Chủ trì thực hiện nội dung về cải cách thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt 

chẽ việc ban hành và thực thi thủ tục hành chính; hướng dẫn việc rà soát thủ tục hành chính và 

báo cáo UBND tỉnh công bố kết quả rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; phối hợp với 

Sở Nội vụ kiểm tra việc chấp hành quyết định công bố thủ tục hành chính.” 

Nguyễn Ngọc Nguyên, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

 

 

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG  

 
gày 23/11/2016, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính – Chánh 

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã kiểm tra công tác cải 

cách hành chính tại tỉnh Đắk Nông.  

Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện lãnh 

đạo và chuyên viên Vụ Cải cách hành 

chính. Làm việc với Đoàn có ông Lê 

Quy – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 

Đắk Nông cùng các thành viên Ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk 

Nông, bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và 

Truyền thông; Văn phòng Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh, Sở Tài chính, 

Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh. 

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã khái quát những kết quả tích cực đạt 

được trong thời gian vừa qua của tỉnh Đắk Nông. Theo đó, trong năm 2016, Tỉnh ủy Đắk Nông 

đã ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân 

N 

Đồng chí Phạm Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc 
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(UBND) tỉnh Đắk Nông cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, như: Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; Kế 

hoạch hành động nâng cao chỉ sộ PAPI; Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020… 

UBND tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính trên cơ sở sáp nhập các Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức và Ban Chỉ đạo 

Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh và Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính và kiểm tra cải cách hành chính đã được UBND tỉnh thường xuyên tổ 

chức thực hiện. Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015, Sở Nội vụ đã tổng 

hợp và tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của 31 tập thể; phê bình, nhắc nhở 124 cá nhân và 

khiển trách 02 cá nhân. Kết quả cải cách hành chính trên 6 nội dung cũng đạt được một số kết 

quả tích cực. Cho đến nay, tỉnh Đắk Nông đã thông qua phương án đơn giản hóa 20 thủ tục hành 

chính thuộc các lĩnh vực công thương, giáo dục, báo chí; đã cắt giảm được từ 10% đến 30% thời 

gian thực hiện các thủ tục hành chính. Trong năm 2016, UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm 

hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh với một số lĩnh vực như Công Thương; Tài 

nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư và lĩnh vực thuế của tỉnh. Thực hiện quy 

định về tinh giản biên chế; Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ phê duyệt tinh giản 

77 trường hợp, trong đó được Bộ Nội vụ phê duyệt 62 trường hợp. UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, giao trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn 

vị trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý. Tỉnh Đắk Nông cũng đã ban 

hành và tổ chức đánh giá, chấm điểm và xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, 

ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Thẩm định Chỉ số CCHC tỉnh đã 

đánh giá, chấm điểm xếp loại Chỉ số CCHC tỉnh năm 2015 đối với 30 đơn vị là các sở, ban, 

ngành; các cơ quan ngành dọc ở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

trong đó, đơn vị có Chỉ số CCHC cao nhất là Sở Tư pháp với 85.5 điểm; đơn vị có điểm số thấp 

nhất là UBND huyện Đắk Song với 42 điểm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk 

Nông trong thời gian vừa qua còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số kế hoạch triển khai các nhiệm 

vụ cải cách hành chính còn ban hành muộn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai do không bố trí đủ 

nguồn lực. Nhận thức trách nhiệm về công tác CCHC của một bộ phận cán bộ, công chức, viên 

chức chưa toàn diện, có nơi, có lúc còn xem nhẹ. Một số lĩnh vực như: Đất đai, tài nguyên môi 

trường, thu hút đầu tư… được xem là chậm cải thiện về mặt quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ, 

thủ tục nhưng phương hướng, nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới lại chưa thực sự rõ ràng, quyết 

liệt. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhiều nơi còn hạn chế, 

không đạt yêu cầu đề ra.  

Tại Buổi kiểm tra, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông đã đóng 

góp ý kiến đối với Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2016; đề xuất, kiến nghị những nội 
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dung, nhiệm vụ và giải pháp để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh; đồng thời có những 

kiến nghị, đề xuất với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 

Phát biểu kết luận, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn 

phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ghi nhận những kết quả tích cực trong cải 

cách hành chính của tỉnh Đắk Nông, đồng thời đề nghị tỉnh cần chú trọng thực hiện một số 

nhiệm vụ để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

- Đắk Nông cần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai 

có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; 

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, chú trọng 

công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, 

bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; gắn trách nhiệm cụ thể của người 

đứng đầu trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. 

- Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 

28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, điṇh hướng đến năm 2020và 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

đến năm 2020. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính địa phương theo các quy định 

mới; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường phối hợp trong công tác cải cách hành 

chính giữa các sở, ban, ngành, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác đào tạo, 

bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính. 

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ 

quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá. Tăng cường 

việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 

quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các 

cơ quan. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước 

của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

Cùng ngày làm việc, đoàn kiểm tra cũng đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính Ủy 

ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp và thăm mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh Đắk Nông.  

Mạnh Cường – Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

 

 

30



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

LONG AN: HÔỊ THẢO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THƢC̣ HIÊṆ  

CƠ CHẾ MÔṬ CƢ̉A, CƠ CHẾ MÔṬ CƢ̉A LIÊN THÔNG 

TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG 

VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN 

 

Ngày 24/11/2016, tại Long An, Bộ 

Nội vụ đã tổ chức Hội thảo đánh giá 

tình hình thực hiện cơ chế một cửa 

(CCMC), cơ chế một cửa liên thông 

(CCMCLT) tại cơ quan hành chính nhà 

nước (HCNN) ở địa phương và đề xuất 

mô hình trung tâm hành chính công 

(TTHCC) cấp tỉnh, cấp huyện.  

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng 

Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ - 

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ và ông 

Nguyễn Văn Bon, Giám đốc Sở Nội vụ 

Long An đồng chủ trì Hội thảo. 

Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được; đại diện lãnh đạo Sở 

Nội vụ 22 tỉnh, thành khu vực phía Nam.  

Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy chế thực hiện CCMC, CCMCLT tại các cơ quan HCNN địa phương đã góp phần 

thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức; xây dựng nền hành chính 

phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan HCNN. Từ đó, giảm 

được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền 

để giải quyết công việc; góp phần để chính quyền gần dân hơn, nâng cao năng lực, trách nhiệm, 

kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; chống tệ quan 

liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu 

quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương.  

Đây là biện pháp tích cực nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan HCNN theo 

hướng chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.  

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An 

phát biểu chào mừng hội thảo 
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Ngoài ra, còn tăng cường cơ chế 

giám sát và tự giám sát hoạt động của 

cơ quan HCNN; tăng cường sự giám 

sát của nhân dân đối với các hoạt 

động của cơ quan HCNN ở địa 

phương; nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện cơ chế này đã đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan HCNN.  

Bên cạnh đó, việc giải quyết các 

thủ tục hành chính cho người dân và 

doanh nghiệp được thông thoáng, 

thuận tiện; nhất là các thủ tục đăng 

ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... 

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, TP.HCM, Đắk Nông, Bình Dương, 

Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định ... đã chia sẻ về cách thức hoạt động, những thuận lợi khó khăn 

trong quá trình triển khai mô hình TTHCC cấp tỉnh.  

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 

cải cách hành chính của Chính phủ 

đánh giá, mô hình TTHCC cấp tỉnh lần 

đầu tiên được khởi xướng và triển khai 

tại tỉnh Quảng Ninh vào năm 2013, sau 

đó được các địa phương khác nghiên 

cứu và áp dụng nhân rộng. Cho tới nay, 

cả nước đã có 13 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đang triển khai thực 

hiện. Với tính ưu việt trong tiếp nhận và 

trả kết quả, qua hội thảo này nhằm đánh 

giá thực hiện và đề xuất mô hình 

TTHCC cấp tỉnh, cấp huyện trên cả 

nước sao cho phù hợp.  

Trong ngày làm việc ở Long An, đại 

biểu các đơn vị tỉnh, thành phía Nam đã tổ chức đi khảo sát và tìm hiểu về hoạt động của Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.  

Mạnh Cường – Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

Đồng chí Phạm Minh Hùng phát biểu khai mạc hội thảo 

Trung tâm hành chính công tỉnh Long An 
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VĨNH PHÚC THÀNH LẬP 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH, HUYÊṆ 
 

 

Vĩnh Phúc đã xây dựng và ban hành Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, 

huyện nhằm giải quyết nhanh, có hiệu quả các hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân 

và doanh nghiệp. Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh được cải tiến công việc theo hướng 

chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, tách hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với việc tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả cho tổ chức và công dân.  

Trung tâm hành chính tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước; phát huy tối đa sự giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước và của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của công 

chức, viên chức nhất là về kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân 

dân.  

Thông qua tổ chức hoạt động của Trung tâm sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ 

mới, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử 

theo Nghị quyết số 36a của Chính phủ. 

Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh là bộ phận thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trung tâm Hành chính công cấp huyện được bố trí theo như Đề án thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông hiện đại của các huyện. Theo Đề án, Trung tâm Hành chính công tỉnh và các 

địa phương: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Tam Đảo đi vào hoạt động trong tháng 01/2017; trung tâm 

thuộc các huyện, thị còn lại đi vào hoạt động trong quý I/2017. 

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tại 166 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi chung là Bộ phận một cửa, một cửa liên thông) ở 3 

cấp tỉnh, huyện, xã, gồm: 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 huyện, thành, thị; 137/137 xã, phường, thị 

trấn, với tổng số 689 công chức, viên chức. Vĩnh Phúc có 1.684 thủ tục hành chính thuộc 170 

lĩnh vực. Trong đó có 884 thủ tục hành chính thuộc 106 lĩnh vực đang thực hiện theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. 

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thu hút đầu tư, năm 2012 UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc đã quyết định thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA). IPA là cơ quan Thường 

trực của Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. IPA có chức năng tham mưu, 

giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư trực tiếp trong 

và ngoài nước vào địa bàn tỉnh và là đầu mối tiếp xúc, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến 
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các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. 

Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong suốt quá trình dự án hoạt động.  

Theo cơ chế một cửa liên thông thực hiện qua IPA có 9 cơ quan, đơn vị là: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Ban Quản 

lý các khu công nghiệp. 

Nguồn: baotintuc.vn 
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CHẤT LƯƠṆG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯƠṆG 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HIỆN NAY 

 

ể đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ cần xem xét đầy đủ các tiêu chí đánh giá 

trong tính hệ thống. Cách đánh giá phải thật sự khách quan, toàn diện và lịch sử cụ thể, 

vừa định lượng, vừa định tính, lấy định lượng để định tính; xem xét toàn diện, tổng hợp tất cả các 

yếu tố có thể đo, định lượng được để định tính rõ ràng, đầy đủ chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Về chất lượng của đội ngũ cán bộ 

Chất lượng là đặc tính khách quan của sự vật. Chất lượng biểu thị ra bên ngoài các thuộc 

tính, các tính chất vốn có của sự vật. Quan niệm chung nhất về “chất lượng” là cái tạo nên phẩm 

chất, giá trị của một người, một sự vật, sự việc. Nói đến chất lượng là nói tới hai vấn đề cơ bản: 

Thứ nhất, đó là tổng hợp những phẩm chất, giá trị, những đặc tính tạo nên cái bản chất của 

một con người, một sự vật, sự việc; 

Thứ hai, những phẩm chất, những đặc tính, những giá trị đó đáp ứng đến đâu những yêu cầu 

đã được xác định về con người, sự vật, sự việc đó ở một thời gian và không gian xác định. Tuy 

nhiên, những điều này có tính ổn định tương đối, thay đổi do tác động của những điều kiện chủ 

quan và khách quan. 

Vì thế, nói đến chất lượng của một con người là nói đến mức độ đạt được của một người ở 

một thời gian và không gian được xác định cụ thể, đó là các mức độ tốt hay xấu, cao hay thấp, 

ngang tầm hay dưới tầm, vượt tầm, đạt hay không đạt yêu cầu đặt ra. Tổng hợp những phẩm 

chất, những giá trị, những thuộc tính đặc trưng, bản chất của một con người và các mặt hoạt 

động của con người đó, chính là chất lượng con người đó. 

Khi phân tích, đánh giá chất lượng của bất kỳ sự vật, hiện tượng, quá trình nào đang diễn ra 

trong tự nhiên, xã hội hay trong tư duy phải phân tích, đánh giá chất lượng của từng yếu tố, từng 

bộ phận cấu thành sự vật hiện tượng và quá trình ấy trong thống nhất, biện chứng, trong sự ràng 

buộc và tác động lẫn nhau giữa chúng; không được tuyệt đối hoá một yếu tố, bộ phận nào hoặc 

tách rời giữa các yếu tố, các bộ phận. Quá trình đó đòi hỏi phải có phương pháp xem xét, đánh 

giá cụ thể, không thể áp dụng phương pháp duy nhất, đặc biệt là đối với con người và hoạt động 

của con người trong xã hội. 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã xác định: “Chất lượng của cán bộ là sự 

thống nhất giữa phẩm chất chính trị và năng lực công tác, thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệm 

vụ” (1). 

Cụ thể hơn, có thể quan niệm: Chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay là tổng hợp thống nhất 

biện chứng những giá trị, những thuộc tính đặc trưng, bản chất của đội ngũ cán bộ về mặt con 

Đ 
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người và các mặt hoạt động, quy định và phản ánh mức độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị 

của đội ngũ cán bộ trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. 

Theo đó, chất lượng đội ngũ cán bộ có tính ổn định tương đối, có thể cao hoặc thấp do tác 

động của những điều kiện khách quan và chủ quan, không bất biến, thường xuyên vận động, biến 

đổi, phát triển theo yêu cầu, nhiệm vụ; chịu sự tác động mạnh mẽ của thực tiễn và phụ thuộc vào 

quá trình bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi người cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

chỉ rõ: “Trong thế giới, cái gì cũng biến hoá. Tư tưởng con người cũng biến hoá. Vì vậy, cách 

xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hoá… Một người cán bộ khi 

trước sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm nhưng 

chắc gì sau này không phạm sai lầm? Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải 

luôn giống nhau”.(2). 

Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ 

Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ là tập hợp các dấu hiệu, điều kiện, đặc trưng, các 

chỉ số định tính, định lượng làm căn cứ để nhận biết, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ trên 

thực tế. Căn cứ xác định tiêu chí đó là: Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ; Các yếu tố cấu thành 

con người và các mặt hoặt động chủ yếu của cán bộ; Yêu cầu về chất lượng của cán bộ trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. 

Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về đánh 

giá cán bộ, căn cứ vào Quy chế đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ, Luật Cán bộ, công chức… và 

từ quan niệm về chất lượng đội ngũ cán bộ, có thể xác lập hệ tiêu chí có bản để đánh giá chất 

lượng đội ngũ cán bộ hiện nay, bao gồm: 

Một là, hệ thống các yếu tố cần có của bản thân đội ngũ cán bộ để đảm nhận và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, đó là: Phẩm chất chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực; trình độ; phong 

cách làm việc; sức khoẻ và độ tuổi. Đây là những dấu hiệu đầu tiên, trực tiếp, quan trọng hàng 

đầu cho biết đội ngũ cán bộ có chất lượng hay không? 

Phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ là tổng hợp các đặc tính cá nhân cán bộ về mặt chính 

trị, bao gồm các yếu tố cơ bản: nhận thức chính trị, thái độ chính trị và hành vi chính trị. Cụ thể: 

- Nhận thức chính trị của người cán bộ là sự hiểu biết về đường lối, quan điểm chính trị, về 

nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, sự hiểu biết và tin tưởng vào mục đích, lý tưởng, đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, hình thành tình cảm, ý chí 

cách mạng của người cán bộ. 

- Thái độ chính trị của cán bộ là những biểu hiện, cử chỉ, lời nói, việc làm của người cán bộ 

xuất phát từ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm trước những vấn đề chính trị, tư tưởng và tổ chức của 

Đảng. Thái độ chính trị phản ánh cách nhìn nhận, suy nghĩ và chi phối hành động của người cán 

bộ, bao gồm lòng trung thành, tính vững vàng, kiên định về lập trường, tư tưởng chính trị. Cán 

bộ phải là người tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, trung thành với Hiến pháp nước Cộng hoà xã 
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hội chủ nghĩa Việt Nam. Thái độ chính trị của cán bộ đúng hay không đúng; kiên quyết, dứt 

khoát hay nửa vời, chập chừng, do dự; nghiêm túc hay không nghiêm túc… có ảnh hưởng rất lớn 

đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của người cán bộ. 

- Hành vi chính trị của người cán bộ là hành động mang tính chính trị, như tiên phong, gương 

mẫu trong công tác, lao động, học tập, sinh hoạt; đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân; kiên 

quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực về chính trị… 

Phẩm chất đạo đức của người cán bộ bao gồm các yếu tố: Ý thức đạo đức, thái độ đạo đức và 

hành vi đạo đức. 

- Ý thức đạo đức của người cán bộ là quan niệm, sự hiểu biết về đạo đức, các giá trị đạo đức 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những giá trị, chuẩn mực đạo đức mới (đạo đức cách mạng). 

- Thái độ đạo đức của người cán bộ do ý thức đạo đức quy định, biểu hiện ra bên ngoài là sự 

yêu hay ghét, ủng hộ hay phê phán đối với cái: thiện, ác, đẹp, xấu, tiến bộ, lạc hậu…; là đúng 

mực, nghiêm túc hay không nghiêm túc với công việc, nghề nghiệp, với đồng chí, đồng nghiệp, 

gia đình, bạn bè và quần chúng nhân dân… 

- Hành vi đạo đức của người cán bộ là những hành động, lời nói, việc làm liên quan đến 

phạm trù đạo đức, có tính nêu gương, giáo dục đạo đức đối với bản thân, gia đình, đồng chí, 

đồng nghiệp và nhân dân. 

Lối sống của người cán bộ là những hình thức, cung cách sinh hoạt, làm việc, những hoạt 

động, cách xử sự đã trở thành ổn định, thành đặc điểm riêng của cá nhân. Lối sống do nhiều yếu 

tố quy định như giáo dục, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế, sinh hoạt, hoàn cảnh xã hội, phẩm chất 

tâm lý-sinh lý và sự rèn luyện của cá nhân… Lối sống gắn liền và là một biểu hiện đậm nét của 

đạo đức cá nhân, vì vậy, khi nhận diện và đánh giá phẩm chất đạo đức của cán bộ nhất thiết phải 

xem xét lối sống của họ. 

Phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ quan hệ mật thiết với phẩm chất chính trị. 

Phẩm chất chính trị chi phối, quy định phẩm chất đạo đức; phẩm chất đạo đức tác động tới sự 

phát triển phẩm chất chính trị. Người cán bộ có giác ngộ chính trị, có niềm tin sâu sắc vào lý 

tưởng cộng sản chủ nghĩa sẽ giúp họ có tình yêu thương đồng chí, kính trọng nhân dân, quan tâm 

giúp đỡ mọi người, biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích cách mạng. Những phẩm chất đạo đức 

tốt đẹp như trung, hiếu, dũng, liêm,… sẽ giúp người cán bộ củng cố, phát triển các phẩm chất 

chính trị như sự kiên định lập trường, tư tưởng, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ. 

Quan hệ biện chứng giữa phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức của người cán bộ tạo nên 

phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ thường được gọi là “phẩm chất” hay mặt “đức” 

mặt “hồng” của cán bộ. Người cán bộ phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, tiêu biểu cho cuộc 

đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin cậy. 
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Năng lực của cán bộ là tổng hợp những yếu tố tạo nên khả năng cá nhân cần thiết để hoàn 

thành nhiệm vụ người cán bộ. Năng lực của người cán bộ bao gồm hai mặt chủ yếu: Năng lực trí 

tuệ và năng lực chuyên môn. Năng lực trí tuệ là khả năng nhận thức, tiếp cận tri thức, khả năng 

nắm bắt, phân tích, đề xuất giải pháp trong hoạt động thực tiễn. Năng lực chuyên môn là tri thức, 

kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của người cán bộ. Năng lực của người cán bộ phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như: Trình độ kiến thức, kỹ năng; kinh nghiệm thực tiễn; ý thức trách 

nhiệm đảng viên; hoàn cảnh, điều kiện… Trong đó, trình độ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 

thực tiễn có vai trò quan trọng hơn cả. Năng lực của người cán bộ chủ yếu được hình thành và 

phát triển qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn. Mỗi thời kỳ cách mạng, khi 

nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhiệm vụ cụ thể của người cán bộ có sự thay đổi thì năng lực của 

người cán bộ cũng phải có sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. 

Trình độ của người cán bộ bao gồm 3 mặt chủ yếu: Trình độ học vấn; trình độ chính trị; trình 

độ chuyên môn. Trình độ học vấn là mức độ kiến thức của người cán bộ, thường được xác định 

bằng các bậc học cụ thể trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là nền tảng để rèn luyện, nâng 

cao trình độ chính trị, chuyên môn và cả phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán 

bộ. Trình độ chính trị là mức độ hiểu biết về chính trị của người cán bộ. Trên thực tế, trình độ 

chính trị được đánh giá chủ yếu bằng mức độ hiểu biết về lý luận chính trị. Hiện nay, trình độ 

chính trị của người cán bộ được đánh giá theo 3 mức độ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Trình độ 

chính trị là cơ sở để tạo nên phẩm chất chính trị của người cán bộ. Không có trình độ chính trị 

nhất định thì người cán bộ không thể có giác ngộ lý tưởng cộng sản, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng. Trình độ chuyên môn của người cán bộ là mức độ kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của chức danh công việc theo quy định. Trình độ chuyên môn của người cán bộ 

không chỉ được đánh giá bởi bằng cấp chuyên môn được đào tạo mà chủ yếu là ở kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ chuyên môn, ở uy tín trong công tác chuyên môn. 

Trình độ của người cán bộ là một yếu tố có vai trò đặc biệt, chi phối, ảnh hưởng tới tất cả các 

yếu tố tạo nên chất lượng người cán bộ, là cơ sở để hình thành và phát triển phẩm chất chính trị, 

phẩm chất đạo đức của người cán bộ; là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo thành năng lực và là điều 

kiện để có năng lực. Tuy nhiên, không phải người cán bộ cứ có kiến thức là có năng lực. Có kiến 

thức nhưng phải trải qua quá trình rèn luyện trong thực tiễn thì mới có năng lực. Trên thực tế đã 

có không ít người cán bộ có kiến thức song năng lực hạn chế. Cũng có nhiều người tuy không có 

bằng cấp, chứng chỉ nhưng họ tự học tập, lăn lộn trong thực tiễn nên vẫn có năng lực tốt. Trình 

độ và năng lực của người cán bộ quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên cái “tài” hay mặt “chuyên” 

của người cán bộ. 

Về sức khoẻ, độ tuổi người cán bộ: Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người. Sức khoẻ là 

nhu cầu trước hết của bản thân con người, là nhu cầu tồn tại. Không có sức khoẻ thì không phát 

triển được trí tuệ, không thể lao động có hiệu quả cho xã hội. Có một cơ thể khoẻ mạnh, cường 

38



 

  

 

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

tráng là điều kiện cần thiết cho một tinh thần sảng khoái, minh mẫn, là tiền đề và cơ sở chắc 

chắn, thường xuyên cho việc thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao. 

Quy định tuổi người cán bộ là để tạo mặt bằng chung, bảo đảm khả năng làm việc tốt, bảo 

đảm sự kế thừa và đổi mới cán bộ. Tuổi đời không phải là một yếu tố quyết định phẩm chất, 

năng lực, trình độ, hiệu quả công việc. Tuổi đời là một tiêu chí xã hội quan trọng, xác định vị trí, 

vai trò và uy tín xã hội của mỗi người cán bộ. Người cán bộ cần có tuổi đời thích hợp với chức 

trách, vai trò, nhiệm vụ hiện tại đang đảm nhận, có độ “dư thừa” cần thiết để bảo đảm khả năng 

phát huy lâu dài, ít nhất là một nhiệm kỳ công tác. 

Phong cách làm việc của người cán bộ là cách thức làm việc ổn định, mang sắc thái của mỗi 

người. Phong cách làm việc của người cán bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Phẩm chất chính trị, 

phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, khí chất cá nhân, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

điều kiện làm việc, sinh hoạt, sự giáo dục, rèn luyện… của người cán bộ. Phong cách làm việc 

của người cán bộ có ảnh hưởng lớn tới việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Phong 

cách làm việc của người cán bộ gồm nhiều nội dung rất phong phú, có thể liệt kê những nội dung 

chủ yếu nhất: Tác phong dân chủ - tập thể; tác phong khoa học; tác phong quần chúng. 

Hai là, mối quan hệ của đội ngũ cán bộ với môi trường, điều kiện công tác cụ thể (với đường 

lối, nhiệm vụ chính trị, tổ chức và cơ chế, chính sách). Đây là những dấu hiệu đặc biệt quan 

trọng để nhận biết chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay. Con người luôn sống và hoạt động trong 

hàng loạt mối quan hệ; mỗi người vừa là nhân, vừa là quả, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng tác 

động của các mối quan hệ với tự nhiên, xã hội. Do vậy, khi xem xét, đánh giá người cán bộ phải 

đặt người cán bộ trong các mối quan hệ chủ yếu, xác định như trên, nhất là mối quan hệ của 

người cán bộ với cấp ủy, tổ chức đảng, đồng nghiệp và nhân dân. Có như vậy, mới đánh giá 

được thực chất người cán bộ. 

Ba là, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ (kết quả hoàn thành 

nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ). Đây là tiêu chí trung tâm, chủ yếu nhất, là dấu hiệu cụ 

thể nhất, rõ nhất để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay. Kết quả công tác thực tế người 

cán bộ bao gồm những yếu tố cụ thể sau: 

- Thái độ công tác biểu hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ, ảnh hưởng 

trực tiếp đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân… tạo ra bầu không khí làm việc, có những biểu 

hiện cụ thể sau: Sự miệt mài, say sưa làm việc hàng ngày, chịu khó đi sâu nghiên cứu, học tập để 

thường xuyên nâng cao trình độ, khả năng, kinh nghiệm công tác, có tinh thần trách nhiệm và sự 

hiểu biết trong công tác, có tinh thần chủ động làm việc, có ý thức về thời gian làm việc và kỷ 

luật lao động,... 

- Khối lượng công việc biểu hiện qua: Số lượng đầu công việc đảm nhận và hoàn thành. Mức 

độ phức tạp, quy mô, cường độ, tốc độ, thời gian làm việc,... 
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- Hiệu suất công tác (năng suất lao động cá nhân): Thời gian và tốc độ hoàn thành công việc; 

mức độ vượt qua những trở ngại của bản thân và vượt lên những khó khăn của hoàn cảnh để 

hoàn thành công việc được giao; sự tiết kiệm những chi phí về tài chính cũng như sức người, sức 

của trong quá trình tiến hành công việc. 

Bốn là, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân (thông qua các tổ chức của hệ thống 

chính trị và nơi ở của cán bộ) và sự tín nhiệm của các cấp ủy, các cơ quan tham mưu đối với đội 

ngũ cán bộ. Đây là dấu hiệu cơ bản, không thể thiếu khi đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện 

nay, là dấu hiệu tin cậy, chắc chắn bảo đảm đội ngũ cán bộ thật sự có chất lượng tốt. Điều này 

góp phần giải thích tại sao trong cùng một hoàn cảnh khách quan mà nhiều nơi chất lượng người 

cán bộ không như nhau, thậm chí kém xa nhau. 

Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ như trên có quan hệ biện chứng, mật thiết 

với nhau, tạo thành một hệ tiêu chí thống nhất. Để đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ cần 

xem xét đầy đủ các tiêu chí đó, cách đánh giá phải thật sự khách quan, toàn diện và lịch sử cụ 

thể, vừa định lượng, vừa định tính, lấy định lượng để định tính; xem xét toàn diện, tổng hợp tất 

cả các yếu tố có thể đo đạc, định lượng được để định tính rõ ràng, đầy đủ chất lượng đội ngũ cán 

bộ./. 

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, 

H. 1987, tr.132. 

(2). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tr. 278. 

ThS. Đặng Thị Hồng Hoa - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Nguồn: tapchicongsan.org.vn 

 

BÀN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, 

ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ THƯC̣ THI NHIÊṂ VU ̣

 

1. Thực trạng công tác đánh giá 

Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và động viên khích lệ là bốn nội dung chủ yếu của một hệ 

thống quản trị nhân sự. Trong đó, đánh giá kết quả thực hiện công việc được xem là quan trọng 

nhất, là điều kiện để thực hiện một cách hiệu quả ba nội dung còn lại. Đánh giá đúng sẽ nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tăng tính minh bạch. Đến nay, trong quản lý, quản trị nhân 

sự, hầu hết các nước trên thế giới đều xây dựng và thực hiện đánh giá như một công cụ quản lý 

để tăng cường chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Một hệ thống đánh giá có thể phục 

vụ cho nhiều mục đích khác nhau nhưng có thể chia thành ba nhóm mục đích chính: 

Thứ nhất, đánh giá phục vụ cho công tác hành chính nhân sự. Hầu hết các hệ thống đánh giá 

được xây dựng đều vì mục đích này. Đánh giá nhằm để phân loại kết quả thực hiện của mỗi cá 
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nhân (hoặc nhóm), nhằm tạo động lực cải thiện kết quả làm việc, bảo đảm tuân thủ với các tiêu 

chuẩn thực hiện công việc. Đồng thời là cơ sở quan trọng để thực hiện các quyết định liên quan 

đến quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, tiền lương - tiền thưởng, kỷ luật, 

thôi việc… 

Thứ hai, đánh giá phục vụ cho công tác phát triển. Ở cấp độ tổ chức, đánh giá cung cấp thông 

tin cho đào tạo và phát triển. Ở cấp độ cá nhân, giúp nhân viên nhận ra những tồn tại, hạn chế để 

có hướng khắc phục, sửa chữa và xác định con đường phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng 

lực bản thân. 

Thứ ba, đánh giá phục vụ cho mục tiêu hiện thực hóa chiến lược. Một tổ chức không thể đạt 

được mục tiêu chiến lược nếu nhân viên không hiểu được mục tiêu chiến lược của tổ chức, hoặc 

sự kết nối giữa kết quả thực hiện công việc của mình với mục tiêu chiến lược. Một hệ thống đánh 

giá hiệu quả sẽ giúp làm rõ mục tiêu chiến lược của tổ chức, mục tiêu của bộ phận, mục tiêu của 

cá nhân cũng như sự liên kết giữa các cấp độ mục tiêu. Việc thực hiện mục tiêu cá nhân sẽ góp 

phần thực hiện mục tiêu bộ phận và qua đó đạt được mục tiêu tổ chức. 

Ngoài ra, đánh giá còn để tạo động lực làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hướng 

mọi nỗ lực của nhân viên vào thực hiện mục tiêu của tổ chức. Đánh giá được xem như một công 

cụ quan trọng mà các nhà lãnh đạo, quản lý sử dụng để xây dựng văn hóa làm việc định hướng 

mục tiêu, định hướng kết quả. 

Như vậy, đánh giá có mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các khâu khác trong công tác quản lý và 

phát triển nguồn nhân lực, việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá là yêu cầu trong việc nâng 

cao hiệu quả nguồn nhân lực nói riêng và cải cách hành chính nói chung. 

Ở Việt Nam, công tác đánh giá cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng với tính chất 

một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ, Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa IX của 

Đảng đã chỉ ra: "Đánh giá cán bộ hiện nay vẫn là khâu yếu nhất, đánh giá yếu nên bố trí cán bộ 

không đúng". Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đề ra mục tiêu đến năm 2015 là đổi 

mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết 

quả công vụ. Do vậy, việc nghiên cứu những bài học thành công và thất bại từ các nước trên thế 

giới có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hệ thống đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và 

sử dụng đội ngũ công chức, viên chức trong thời gian tới. 

2. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đánh giá 

Mặc dù một hệ thống đánh giá nếu được thiết kế và triển khai tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích, 

nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy rất ít quốc gia, trong khi các hệ thống đánh giá thất bại 

hoặc không đạt các mục tiêu quan trọng đề ra khá phổ biến. Tại Mỹ, một cuộc khảo sát của Ủy 

ban Quốc hội Mỹ chỉ ra rằng công tác đánh giá trong các cơ quan hành chính là đáng thất vọng. 

Ở Châu Âu, đánh giá được xem là một nội dung quan trọng trong các chương trình cải cách công 
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chức, công vụ, nhưng cũng thừa nhận một tỷ lệ lớn các thất bại hoặc không thỏa mãn với những 

yêu cầu ban đầu. Trên 70% người tham gia khảo sát ở Anh cho rằng họ không thỏa mãn với hệ 

thống đánh giá của tổ chức nơi làm việc. Ở các nước châu Á như Trung Quốc, Pakistan, Thái 

Lan, Philippines… hệ thống đánh giá được xem là rời rạc, thiếu thống nhất, tiêu chuẩn, quy 

trình, phương pháp đánh giá thiếu khoa học và còn ở trong giai đoạn ban đầu. Đánh giá mang 

nặng tính hình thức, hiệu quả thấp, thập chí nhiều nhân viên còn cho rằng đánh giá là không cần 

thiết, mất thời gian và có nguy cơ dẫn đến phá vỡ sự ổn định và hài hòa trong tổ chức. Những 

nguyên nhân chủ yếu khiến một hệ thống đánh giá kém hiệu quả hoặc không thể đạt được mục 

tiêu đề ra, bao gồm: 

2.1 Thiếu sự ủng hộ, quyết tâm của các nhà lãnh đạo 

Thiết kế và xây dựng một hệ thống đánh giá phù hợp với đặc thù và văn hóa của tổ chức là 

công việc phức tạp, mất nhiều thời gian điều chỉnh và hoàn thiện. Thực tế cho thấy, không chỉ 

nhân viên không muốn bị đánh giá mà người quản lý cũng không muốn phải thực hiện nhiệm vụ 

đánh giá vì mất thời gian và có nguy cơ xung đột với nhân viên. Do đó, ý chí và quyết tâm của 

các nhà lãnh đạo cấp cao đối với việc xây dựng và triển khi hệ thống đánh giá có vai trò hết sức 

quan trọng. Sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo thể hiện ở việc: 1) cung cấp đủ nguồn tài chính và 

nhân lực để xây dựng và triển khai thực hiện; 2) đề ra chương trình chỉ đạo, giám sát, triển khai 

thực hiện; 3) dám thay đổi, chịu trách nhiệm trong việc đổi mới, cải tiến hệ thống hiện tại để 

mang lại kết quả phù hợp và hiệu quả hơn. 

2.2 Tiêu chí đánh giá không rõ ràng 

83% các nhà quản lý ở Mỹ được khảo sát cho rằng, tiêu chí đánh giá không rõ ràng là nguyên 

nhân thất bại của hệ thống đánh giá. Tiêu chí không rõ ràng có thể dẫn đến sự tùy tiện trong đánh 

giá. Trong khu vực công, việc xác định tiêu chí đánh giá được xem là phức tạp hơn so với khu 

vực doanh nghiệp do việc xác định số lượng, chất lượng công việc có nhiều tác động đến tiêu chí 

đánh giá. Quá trình hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, bộ phận khiến 

cho việc xác định trách nhiệm, đóng góp của từng cá nhân, bộ phận trở nên khó khăn hơn. 

2.3 Thiếu sự gắn kết giữa kết quả đánh giá và khen thưởng đãi ngộ 

Lý thuyết kỳ vọng trong tạo động lực chỉ ra rằng, giá trị phần thưởng mà nhân viên kỳ vọng 

nhận được khi công việc hoàn thành càng lớn thì nỗ lực đầu tư để hoàn thành công việc càng 

nhiều. Hiện nay, tại nhiều tổ chức chế độ tiền lương vẫn chủ yếu dựa vào thâm niên, chưa gắn 

với chất lượng và hiệu quả; tiền thưởng chỉ mang tính chất tượng trưng, dẫn đến thiếu quan tâm 

tới hệ thống đánh giá. 

2.4 Ảnh hưởng của văn hóa trong đánh giá 

Văn hóa có ảnh hưởng lớn đến cách thức và hiệu quả của công tác quản lý nhân sự nói chung 

và công tác đánh giá nói riêng. Văn hóa được hiểu như hệ thống các giá trị, niềm tin, các giả định 

và cách thức hành vi ứng xử khác biệt từ quốc gia này tới một quốc gia khác, từ tổ chức này tới 
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tổ chức khác. Yếu tố văn hóa tác động đến phương thức quản lý có thể thành công ở quốc gia 

này, nhưng lại thất bại khi áp dụng ở quốc gia khác. 

2.5 Năng lực và động cơ của người đánh giá 

Một hệ thống đánh giá được thiết kế với các tiêu chí phù hợp sẽ hạn chế được tính chủ quan, 

kết quả đánh giá chính xác hơn, tuy nhiên chính sự ủng hộ của các bên tham gia, đặc biệt là 

những người chịu sự đánh giá mới quyết định sự thành công của hệ thống đánh giá. Nhưng trong 

nhiều tổ chức, nhân viên thể hiện thiếu sự tin tưởng kết quả đánh giá của cấp trên đối với họ và 

cảm thấy bị đánh giá không công bằng, thiên vị so với những đồng nghiệp khác. Nhiều nghiên 

cứu ở các nước đang phát triển chỉ ra rằng, kỹ năng thiết lập mục tiêu, nhận xét, góp ý của người 

quản lý có vai trò quan trọng tới toàn bộ kết quả đánh giá. 

Sự không công bằng, thiên vị và các biểu hiện khác trong đánh giá khiến nhân viên thiếu tin 

tưởng vào hệ thống đánh giá và làm cho hệ thống đánh giá trở thành hình thức so với mục tiêu đề 

ra. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Một là, sự thành công trong việc áp dụng hệ thống đánh giá phụ thuộc phần lớn vào sự sẵn 

sàng của những con người trong hệ thống. Hệ thống đánh giá sẽ mang hiệu quả khi được chấp 

nhận, với sự quyết tâm của lãnh đạo trong hệ thống. 

Hai là, các tiêu chí đánh giá cần được xây dựng rõ ràng, cụ thể và gắn với công việc từng 

người. Bản mô tả công việc là điều kiện tiên quyết trong quy trình đánh giá. Căn cứ vào bản mô 

tả công việc và kế hoạch công tác của đơn vị, mục tiêu và tiêu chí đánh giá đối với nhân viên sẽ 

được xác định trong từng thời kỳ. 

Các tiêu chí đánh giá có thể không được lượng hóa hết nhưng phải bảo đảm độ tin cậy. Nghĩa 

là, với những thông tin về kết quả thực hiện công việc thì những người đánh giá khác nhau phải 

đưa đến kết quả như nhau. Tiêu chí đánh giá cần gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ, người 

được đánh giá tốt phải có đóng góp thiết thực vào hiệu quả hoạt động của tổ chức và được mọi 

người thừa nhận. 

Ba là, người quản lý phải được đào tạo về kỹ năng đánh giá, tập trung vào kỹ năng xây dựng 

mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện, kỹ năng nhận xét, góp ý và giải quyết xung đột. Việc thu thập 

thông tin về kết quả thực hiện của nhân viên phải đầy đủ và toàn diện để đưa ra nhận xét, đánh 

giá chính xác, hạn chế sự thiên vị, không công bằng trong quá trình đánh giá. 

Bốn là, hình thành và xây dựng văn hóa tổ chức theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, lấy 

kết quả thực hiện công việc làm thước đo chính để đánh giá phẩm chất và năng lực của cán bộ, 

công chức. Những người có năng lực, có đóng góp thiết thực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị cần được ghi nhận và có chế độ đãi ngộ xứng đáng. Cơ quan, tổ chức cần tạo 

điều kiện để nhân viên tham gia quá trình xây dựng mục tiêu và tiêu chí đánh giá. Trong quá 

trình đánh giá, việc tạo ra bầu không khí cởi mở, thân thiện và dân chủ là rất quan trọng. Vì chỉ 

43



 

  

 

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

có như vậy người quản lý mới có thể hiểu đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ của nhân viên và ngược lại, nhân viên sẽ sẵn sàng gánh vác trách nhiệm 

nhiều hơn để vừa khẳng định bản thân vừa đóng góp hiệu quả hơn vào kết quả hoạt động của tổ 

chức. 
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CHỨC TƢỚC GẮN VỚI QUYỀN LỢI 

NÊN NHIỀU NGƢỜI CÓ TÂM LÝ “BÁM GHẾ” 

 

TS. Đặng Hoàng Giang cho rằng, chức tƣớc gắn với nhiều quyền lợi nên nhiều 

ngƣời có tâm lý "bám ghế", "bám chức", thay vì lý do danh dự mà từ chức. 

Câu chuyện văn hóa từ chức một lần nữa thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi đại 

biểu Quốc hội Dương Trung Quốc vừa đặt vấn đề này trong phiên chất vấn Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đó là: Phải chăng đã đến lúc xây dựng quy trình pháp lý 

để công chức, viên chức từ chức khi cảm thấy cần thiết. 

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định văn hóa từ chức là cần 

thiết, sẽ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu thể chế để báo cáo Chính phủ nhằm có văn bản phù 

hợp tạo điều kiện để công chức, viên chức từ chức trong điều kiện cụ thể. 

Phóng viên VOV phỏng vấn TS. Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng. 

 

TS. Đặng Hoàng Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng 

PV: Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, việc triển khai văn hóa từ 

chức đã đến thời điểm chín muồi khi Thủ tướng quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm 

chính. Theo ông, vì sao ở nước ta từ chức vẫn là khái niệm khá xa lạ? 

TS. Đặng Hoàng Giang: Ở nước ta, theo tôi nhớ ông Lê Huy Ngọ- Nguyên Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có từ chức. Trong khi đó, ở các quốc gia 
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khác, việc từ chức khá thường xuyên. Lý do vì sao Việt Nam không có chuyện từ chức? 

Tôi nghĩ chức tước ở Việt Nam gắn với nhiều quyền lợi nên nhiều người có tâm lý "bám 

ghế", "bám chức", "bám quyền" thay vì lý do danh dự hay cảm thấy mình không đủ khả 

năng, sức khỏe mà từ chức. 

Tôi nghĩ chúng ta không có sức ép từ xã hội để cho người ta thấy nếu từ chức sẽ tốt hơn. 

Có tai nạn giao thông lớn, dịch bệnh… những người đầu ngành, những người phụ trách lĩnh 

vực đó họ vẫn được một sự che chở nhất định từ thể chế và họ không chịu sức ép, người 

dân không thể bỏ phiếu không tín nhiệm cho họ được, cho nên họ vẫn tiếp tục công việc 

của mình. Mặc dù niềm tin của người dân vào những cá nhân đó bị giảm sút rất nhiều. 

Trong những quốc gia khác, khi niềm tin của người dân đối với những cá nhân cụ thể 

thấp đi, khi họ không làm tròn nhiệm vụ nữa thì họ phải từ chức để nhường cho những cá 

nhân khác làm công việc đấy. 

PV: Thực tế, cách đây 5 năm, công luận khá bất ngờ khi 3 cán bộ chủ chốt của 

ngành Văn hóa – Thể thao đệ đơn xin từ chức vì có liên quan đến các sai phạm trong 

công tác. Năm 2015, ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) xin nghỉ 

hưu sớm. Những ứng xử này trong bối cảnh nước ta phải chăng còn cá biệt nhưng 

đáng để suy ngẫm, thưa ông? 

TS. Đặng Hoàng Giang: Đây là những ứng xử rất đẹp và tôi nghĩ khi họ làm như thế 

thì có thể bị thiệt trước mắt về vật chất, chức vụ nhưng danh tiếng của họ để lại trong lòng 

dân là rất lớn. 

Tôi cũng hy vọng các quan chức nước ta nhìn thấy điều được lợi về danh dự, tiếng tăm, 

tên tuổi để làm chuyện từ chức trở nên thường xuyên hơn. Khi thấy không đủ khả năng, sự 

nhanh nhẹn hay không đủ mức bao quát nữa thì nên nhường lại cho thế hệ trẻ hơn. 

PV: Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu thể chế để báo cáo Chính phủ nhằm 

có văn bản phù hợp để tạo điều kiện từ chức trong điều kiện cụ thể. Việc tạo điều kiện 

ở đây nên hiểu như thế nào, thưa ông? 

TS. Đặng Hoàng Giang: Tôi nghĩ nếu họ không muốn từ chức thì chỉ có thể cách 

chức vì không thể tạo điều kiện từ chức khi họ không muốn. Muốn họ từ chức nhiều hơn 

và đúng hơn cần để họ thấy việc họ tiếp tục đương chức sẽ phá hoại danh tiếng của họ 

nhiều hơn khi họ từ chức. Đó là yếu tố khích lệ để họ từ chức. 

PV: Theo ông, cần phải làm gì để mọi quan chức thấy từ chức là điều hết sức bình 

thường và cần thiết phải có trong nền công vụ trong sạch và liêm chính? 
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TS Đặng Hoàng Giang: Tôi nghĩ sự lên án của xã hội khi những quan chức thất bại 

trong lĩnh vực của mình cần phải mạnh mẽ hơn. Quan chức đầu ngành, đầu cơ quan phải 

chịu trách nhiệm về việc xảy ra. 

PV: Xin cảm ơn ông./. 

Nguồn: vov.vn 

 

 

BỔ NHIÊṂ NGƢỜI THÂN KHÔNG ĐỦ “ĐƢ́C, TÀI” 

LÀ BIỂU HIỆN CỦA SỰ LẠM QUYỀN 

 

heo TS. Nguyễn Văn Thanh, phải đặt ra cơ chế cụ thể để truy trách nhiệm những 

người tham nhũng quyền lực khi họ còn đương chức. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra 4 nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

trong đó nhấn mạnh việc kiểm soát thực thi quyền lực của người có chức, có quyền theo 

hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm 

tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm 

những hành vi vi phạm. 

Phóng viên VOV.VN phỏng vấn Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh  - Phó Chủ nhiệm 

khoa Triết học-Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng). 

Bổ nhiệm ngƣời thân là biểu hiện của sự lạm quyền 

PV:Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đưa ra 4 nhóm giải pháp xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, trong đó nhấn mạnh giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của 

người có chức, có quyền. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn 

hiện nay? 

TS Nguyễn Văn Thanh: 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đưa 

ra đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, trong đó tập trung vấn đề 

giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của những người có chức có quyền. Đảng cầm 

quyền, thông qua các tổ chức chính trị -xã hội và trao quyền cho những người có chức, có 

quyền thực thi một số quyền lực theo chức trách, nhiệm vụ của họ. 

T 
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Trong xu thế như vậy, 

người có chức, có quyền 

nếu không tự chiến thắng 

được mình sẽ trượt vào lạm 

dụng quyền lực. Lạm dụng 

quyền lực nếu không được 

ngăn chặn sẽ tiến tới tham 

nhũng quyền lực. Tham 

nhũng quyền lực nếu không 

ngăn chặn được sẽ trượt tới 

tha hóa quyền lực. 

Khi một cá nhân nào đó 

đã đạt tới tha hóa quyền lực 

cũng có nghĩa hoạt động của họ đã quay lưng với tôn chỉ, mục đích, lợi ích của Đảng. Đây 

là mấu chốt, cũng là điểm mới, điểm nhấn làm cho Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

tiếp nối Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nhưng ở trình độ cao hơn. 

Việc vi phạm kỷ luật của ông Trịnh Xuân Thanh hay ông Vũ Huy Hoàng thời gian qua 

đã rõ ràng, nhưng cơ chế kiểm soát quyền lực của họ lẽ ra chúng ta phải làm từ sớm. Cơ 

chế đó phải bảo đảm sự hoàn thiện để ngăn chặn những người có chức, có quyền không 

dám, không muốn lạm dụng quyền lực thì mới đảm bảo tính hiệu quả, khả thi của kiểm 

soát quyền lực. Nếu không có cơ chế, khi phát hiện ra sai phạm chỉ dừng lại ở phê bình, tự 

phê bình một cách chung chung, trốn trách nhiệm cá nhân vào tập thể thì sẽ không có tính 

răn đe và cũng không đi vào thực tế. 

PV: Hiện tượng “cả nhà làm quan”, “bổ nhiệm người thân”, “sân sau”… như đại 

biểu Quốc hội nhiều lần phản ánh có phải là biểu hiện của lạm quyền không, thưa 

ông? 

TS. Nguyễn Văn Thanh: Nội dung này là một biểu hiện của sự lạm quyền. Thậm chí, 

mức độ trầm trọng của nó cũng trượt đến tham nhũng quyền lực. Vì những cán bộ đó 

không đủ phẩm chất và năng lực, không thực hiện đúng quyền hạn của mình về công tác 

cán bộ, bổ nhiệm cán bộ. 

Việc bổ nhiệm đúng quy trình hay không đúng quy trình có cả một cơ quan lớn làm 

việc đó. Nhưng quy trình đó rất hay cài những kẽ hở để những người có chức, có quyền 

có thể lách, đưa người thân vào. Vấn đề đặt ra phải tìm ra được kẽ hở. Nếu người đó đúng 

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh  - Phó Chủ nhiệm khoa Triết học - Học 

viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) 
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phẩm chất, năng lực, được bổ nhiệm công khai, dân chủ, minh bạch thì đó cũng là chuyện 

bình thường, thậm chí, cần được như thế để vững chắc đội ngũ cán bộ. 

Nhưng ở đây anh lợi dụng chức vụ để cài cắm người thân bằng kẽ hở rất khó kiểm 

duyệt. Về vấn đề này cần có cơ quan kiểm soát quyền lực, công tác cán bộ, công tác tạo 

nguồn phải công khai, minh bạch. Điều quan trọng chính là lương tâm của người có chức, 

có quyền đứng trước vận mệnh quốc gia, lợi ích dân tộc và danh dự của người đảng viên, 

cán bộ của mình thì mới bao quát hết được. 

Truy trách nhiệm ngƣời tham nhũng quyền lực khi đƣơng chức 

PV: Mới đây, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư 

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy 

Hoàng. Điều này cho thấy không phải cứ “hạ cánh” là hết trách nhiệm? 

TS. Nguyễn Văn Thanh: Nếu đứng về lý thuyết và nguyên tắc trách nhiệm của cán 

bộ, đảng viên phải làm đúng theo pháp luật. Vi phạm rồi đến khi “hạ cánh” mới phát hiện 

ra thì đó là trách nhiệm của cơ quan kiểm soát quyền lực chưa đầy đủ. 

Thứ hai, khi “hạ cánh” rồi nhưng anh vẫn là công dân có trách nhiệm. Việc này phải 

đặt ra cơ chế cụ thể để truy cứu trách nhiệm những người lạm dụng quyền lực, thậm chí, 

tham nhũng quyền lực trong thời gian còn đương chức, quyền tìm cách này, cách khác để 

lọt tội. Làm được như vậy để đảm bảo tính triệt để, tính công minh, công khai, khắc phục 

được những dư luận xấu trong xã hội. 

PV: Ông vừa nói đến việc cần có cơ chế cụ thể để truy cứu trách nhiệm của những 

người lạm dụng quyền lực, tham nhũng quyền lực, cụ thể như thế nào? 

TS. Nguyễn Văn Thanh: Để xây dựng được cơ chế này cần phải có ý kiến, trí tuệ của 

tập thể, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở định hướng những nội dung cụ thể 

và đi đến hoàn thiện nó. Khi hoàn thiện cần pháp luật hóa cơ chế đó. Qua pháp luật hóa cơ 

chế, mỗi chủ thể trong xã hội nhìn vào đó để thấy được trách nhiệm, quyền hạn của họ 

đến đâu và thực thi nhiệm vụ ở cương vị của mình. 

PV: Nghị quyết nhấn mạnh vai trò giám sát của nhân dân, tổ chức đoàn thể. Có ý 

kiến cho rằng người dân biết rõ cán bộ tốt xấu, giàu nghèo… Quan trọng có cơ chế 

nào để lắng nghe, tiếp thu và kiểm tra, giám sát? 

TS. Nguyễn Văn Thanh: Người dân biết nhiều nhưng để ý kiến của họ đến được cơ 

quan chức năng vẫn còn nhiều bất cập. Những người làm chức năng kiểm tra, giám sát 

qua thực tế vừa qua cho thấy cũng chưa triệt để. Đặc biệt việc để những người có chức, có 

quyền trượt đến mức độ trầm trọng. Theo tôi, phải có cơ chế cụ thể hơn để kịp thời ngăn 
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chặn, để người có chức, có quyền không dám, không muốn, không thể lạm dụng quyền 

lực được. 

PV: Có thể thấy quyết tâm chính trị lớn, quy định pháp luật không phải là thiếu, bộ 

máy đầy đủ. Quan trọng nhất bây giờ là hành động mạnh mẽ, thưa ông? 

TS. Nguyễn Văn Thanh: Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho thấy quyết tâm 

của Đảng rất cao, các bộ máy đi vào hoạt động đầy đủ. Quan trọng nhất là công tác tuyên 

truyền để xã hội hóa tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để người dân, cơ 

quan, đoàn thể biết nội dung, mục đích, bản chất tốt đẹp ưu việt, tính cách mạng của Nghị 

quyết. Trên cơ sở đó phải quay về cơ chế thì các chủ thể mới bảo đảm đi vào thực tế. 

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực tế mới chỉ là phương châm. Còn cơ 

chế để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra cũng chưa được cụ thể. 

Một điểm nữa là các cơ quan kiểm tra, giám sát đôi khi phát hiện vụ việc chậm hơn 

thông tin của báo chí. Ở đây phải quy trách nhiệm thì mới đi vào cuộc sống. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra nội dung rất rõ ràng, gắn kết với Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng, trong đó tiến hành các nhóm giải pháp trong đó có phê bình và tự 

phê bình, giáo dục chính trị… Phê bình để tìm ra được hạn chế, khuyết điểm và phải xác 

định được đúng mức độ, cấp độ của vi phạm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng kỷ luật 

Đảng, pháp luật của Nhà nước thì phải kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những thành phần đó 

thì tính hiệu lực mới cao. Còn mới dừng lại ở phê bình thì cũng chỉ rút kinh nghiệm trong 

nội bộ. 

PV: Xin cảm ơn ông./. 

Nguồn: vov.vn 
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NHƢ̃NG THỦ TUC̣ HÀNH DOANH NGHIÊP̣ 

 

hiều quy định, thủ tục hành chính được các cơ quan quản lý ban hành nhưng 

không tính hết được những bất cập khi triển khai đã khiến doanh nghiệp, người 

dân chịu ảnh hưởng rất lớn. Trong khi việc bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, 

theo doanh nghiệp và chuyên gia sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nhiều tỷ đồng. 

 

Ảnh minh họa 

Nguy cơ phá sản vì phải bán xe cao 

Trong đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng mới đây, ông Vũ Ngọc Quyền, Giám 

đốc Cty TNHH MTV Dũng Thịnh Phát (Bắc Giang), đại diện cho nhiều doanh nghiệp 

kinh doanh ô tô nhập khẩu vừa và nhỏ đề nghị Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, 

ngành liên quan xem xét, bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 3, điều 2 Thông tư số 130 

ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính (Thông tư 130).  Theo ông Quyền, quy định này buộc 

doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo biểu thuế mới với mức thuế cao hơn. 

Công ty của ông Quyền cùng nhiều doanh nghiệp khác cho rằng, quy định này đang 

gây thiệt hại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đi ngược lại với tinh thần cải cách và hỗ 

trợ doanh nghiệp của Đảng và Chính phủ. Bởi lẽ, ở công ty ông có những chiếc ô tô nhập 

cách đây hơn 1 năm tồn không bán được, đang phải giảm giá, cắt lỗ nhằm thu hồi vốn, 

nay lại phải bán với giá cao hơn giá cũ 500 triệu  -1 tỷ đồng vì bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt 

mới. 

“Thủ tục kiểm tra để dán nhãn năng lượng trong Thông tư 07 được cho là rất phức tạp, 

gây tốn kém chi phí xã hội. Khi có sai sót xảy ra, nguy cơ lớn nhất đối với việc dán nhãn 
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năng lượng chỉ dừng lại ở “tốn năng lượng” hơn, chứ không ảnh hưởng đến sự an toàn. 

Do đó, việc thiết kế thủ tục hành chính cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ nguy cơ tương 

ứng, không nên phức tạp như hiện nay”.  

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI 

Theo ông Quyền, doanh nghiệp đã ký hợp đồng bán xe cho nhiều khách trước ngày 

1/7/2016 nhưng do thủ tục nhập khẩu kéo dài (65 ngày) dẫn đến bàn giao xe và xuất hóa 

đơn cho khách hàng chậm. Vì vậy, dù xe đã được nhập khẩu và mở tờ khai hải quan trước 

1/7 nhưng theo quy định mới vẫn phải đóng thuế  tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mới từ 60% - 

90%, 110%, 150% tùy theo dung tích xilanh. “Giá tăng khiến nhiều khách hàng không 

chấp nhận điều chỉnh giá hợp đồng đã ký, dẫn đến phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đề nghị Bộ Tài chính bãi bỏ quy định 

tại khoản 3, điều 2 Thông tư 130”, ông Quyền và các doanh nghiệp ô tô  

kiến nghị. 

Ông Dũng, chủ một doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu ở Hải Phòng cũng cho 

biết, công ty chuyên nhập xe cũ, chủ yếu xe Lexus GX460, không phải nhập xe để chạy 

thuế nhưng cũng đang  “đau khổ” vì chịu ảnh hưởng rất lớn từ Thông tư 130. “Công ty tôi 

nhập xe trước 1/7/2016. Theo quy định, để nhập khẩu được xe cũ phải đăng ký trước 6 

tháng. Xe của Cty toàn sản xuất đời 2015, nay nếu áp dụng luật thuế mới theo Thông tư 

130, mỗi chiếc xe phải chịu tổng số thuế cao hơn xe mới năm 2016 tới 10.000USD. Nhiều 

khách hàng đã ký hợp đồng mua bán từ trước nhưng nay phải chịu thuế cao nên họ không 

chấp nhận”, ông Dũng cho biết. 

Doanh nghiệp kêu khổ vì thủ tục 

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) cho biết, mới đây, nhiều doanh nghiệp cũng có ý kiến gửi về VCCI liên 

quan đến Thông tư 07 về dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương. Theo phản ánh của 

doanh nghiệp, Thông tư 07 đang chồng chéo với nhiều nội dung kiểm tra khác, gây tốn 

kém. Điển hình như nồi cơm điện, quạt điện vừa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng để 

dán nhãn năng lượng, vừa phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn đối với các thiết bị điện và điện tử. Tương tự, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt 

vừa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng, vừa phải kiểm tra chất lượng theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng. Cả hai thủ 

tục đều yêu cầu phải thử nghiệm, mỗi thủ tục phải nộp một mẫu sản phẩm để thử nghiệm, 

thậm chí nhiều trường hợp phải phá hủy sản phẩm có giá trị lớn. 
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Một bất cập khác, theo đại diện VCCI chính là việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng 

mặt hàng “động cơ” đang được Bộ Công Thương chỉ định duy nhất Trung tâm kỹ thuật 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1) thực hiện. Trong khi nhiều doanh nghiệp 

phản ánh bản thân Quatest 1 cũng không làm được việc này, phải nhờ nhà máy động cơ 

Việt – Hung (ở Đông Anh – Hà Nội) thực hiện gây rất nhiều khó khăn, tốn kém chi phí 

cho các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp ở miền Trung, miền Nam nói riêng. 

“Có doanh nghiệp ở khu vực phía Nam phản ánh là họ chỉ nhập một cái động cơ điện để 

phục vụ sản xuất nhưng phải mang hàng ra tận Hà Nội để kiểm tra, thời gian kéo dài đến 

3 tháng vẫn chưa xong”, ông Tuấn cho biết. 

Tại buổi làm việc với Tổng cục Năng lượng và các thành viên trong tổ soạn thảo thông 

tư mới đây, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, so với Thông tư 37 về 

kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm trong sản phẩm dệt may đã được bãi bỏ 

cách đây vài tuần, các quy định tại Thông tư 07 còn rườm rà, khó hiểu và gây bức xúc cho 

doanh nghiệp hơn rất nhiều. 

“Đã đến lúc, chúng ta phải cởi trói cho doanh nghiệp. Nếu không gỡ bỏ những thủ tục 

phiền hà, cải cách  thể chế thì chúng ta đang cản trở sự phát triển của xã hội. Cần rà soát 

ngay các mặt hàng nằm trong diện điều chỉnh, thủ tục, quy định hay khâu triển khai nào 

còn bị phàn nàn nhiều, gây khó khăn tốn kém cho doanh nghiệp… phải đề xuất sửa ngay. 

Cần thiết thì bãi bỏ”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. 

Nguồn: tienphong.vn 
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CHÍNH THỨC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU ĐIỆN 

KỂ TỪ NGÀY 16/12/2016 

  

gày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận 1 cửa của UBND quận Hoàn Kiếm 

Quyết định này quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Không điều chỉnh việc tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá 

nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp. 

5 yêu cầu 

Theo đó, Quyết định quy định việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu điện phải đảm bảo 5 yêu cầu: 

1. Bảo đảm chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời 

trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. 

3. Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển 

phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 
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5. Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng dịch vụ chuyển phát của cơ quan nhà nước; 

được hưởng các cơ chế ưu tiên, ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với loại hình dịch vụ bưu 

chính công ích. 

3 hình thức 

Theo Quyết định, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực 

hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: (1) Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính; (2) Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; (3) Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay 

hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết. Việc giải quyết thủ tục hành chính 

được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định. 

Khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo 

(bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân. 

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải được 

chuyển trả kịp thời cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí giải 

quyết thủ tục hành chính theo các phương thức: Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ 

phí của cơ quan có thẩm quyền; trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền hoặc có thể lựa chọn việc 

nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức khác nếu được cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 12 năm 2016. 

Anh Cao – Cổng thông tin điêṇ tử Bô ̣Nôị vu ̣
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VI PHAṂ HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

BỊ PHẠT ĐẾN 2 TỶ ĐỒNG 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối 

với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng. 

 

Phạt nặng các hành vi vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức 

xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm 

quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và 

cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Các hành vi bị phạt 

Theo quy định, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 

này gồm: 

1- Các hành vi vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi 

trường và đề án bảo vệ môi trường; 

2- Các hành vi gây ô nhiễm môi trường; 

3- Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải; 

4- Các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ (sau đây gọi chung là cơ sở) và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm 

công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung (sau đây gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung); 

5- Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy 

móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, chế phẩm 

sinh học; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; hoạt động lễ hội, du lịch và khai thác 

khoáng sản; 
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6- Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy 

thoái, sự cố môi trường; 

7- Các hành vi vi phạm hành chính về đa dạng sinh học bao gồm: Bảo tồn và phát triển bền 

vững hệ sinh thái tự nhiên; bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật và bảo tồn và phát 

triển bền vững tài nguyên di truyền; 

8-  Các hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm 

hành chính và các hành vi vi phạm quy định khác về bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại 

Nghị định này. 

Hình thức, mức phạt 

Theo Nghị định, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau: Cảnh cáo; phạt tiền tối đa đối 

với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá 

nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. 

Nghị định quy định rõ mức phạt đối với từng hành vi vi phạm. Trong đó, Nghị định quy định 

cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh và dịch vụ tập trung, làng nghề và khu 

nuôi trồng thủy sản bị phạt từ 5 - 500 triệu đồng. 

Cá nhân vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông 

thường và nguy hại vào môi trường bị phạt từ 300 nghìn đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo mức độ vi 

phạm. 

Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng áp dụng đối với cá nhân vi phạm các quy định về 

thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường. 

Đặc biệt về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển, Nghị định quy định 

phạt tiền từ 250 - 500 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi đổ các loại hóa chất độc hại, chất 

thải rắn; nước thải không xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật xuống vùng biển thuộc khu bảo tồn thiên 

nhiên, di sản tự nhiên, vùng có hệ sinh thái tự nhiên mới, khu vực sinh sản thường xuyên hoặc 

theo mùa của các loài thủy, hải sản, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; phạt tiền 

từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi đổ chất thải nguy hại, chất thải có chứa chất 

phóng xạ xuống vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ các trường hợp hành 

vi tội phạm về môi trường. 

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định ở trên là mức phạt tiền quy định 

đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành 

chính của tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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CÔNG BỐ NHÂN SƯ ̣TỔ CHỨC 

NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM 

 

ổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam gồm 57 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Nghị viện các 

nước. Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

và Tổng thư ký. 

 

Lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu tham dự buổi lễ 

Triển khai Nghị quyết số 300/NQ-UBTVQH14 ngày 15/11/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, chiều 22/11, Lễ Công bố Nghị 

quyết đã được tổ chức tại Nhà Quốc hội. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc 

hội khóa XIV bao gồm các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước.  

Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư 

ký, trong đó: Chủ tịch là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ 

tịch là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối 

ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ 

Hải Hà. 

DANH SÁCH 57 NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC  

Theo Nghị quyết số 300/NQ-UBTVQH14 ngày 15/11/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV sẽ bao gồm các Nhóm nghị sĩ 

hữu nghị Việt Nam với các nước. Danh sách 57 Nhóm và Chủ tịch Nhóm như sau: 

1. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; 

2. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; 

T 
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3. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương 

Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; 

4. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc: Chủ tịch Nhóm là Đại tướng, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; 

5. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy 

viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; 

6. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; 

7. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brazil: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy 

viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; 

8. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; 

9. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy 

viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; 

10. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Anh: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội 

Nguyễn Đức Hải; 

11. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 

Võ Trọng Việt; 

12. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italy: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 

niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; 

13. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội 

Nguyễn Thúy Anh; 

14. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nga: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương Đảng, 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội Phan Xuân Dũng; 

15. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Australia: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương 

Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; 

16. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương 

Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy; 
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17. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên Trung ương 

Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; 

18. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philippines: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng; 

19. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang; 

20. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Văn 

phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; 

21. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Myanmar: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; 

22. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung; 

23. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong; 

24. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Luật; 

25. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Séc: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trương Minh Hoàng; 

26. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nghị viện châu Âu (EP): Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh; 

27. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy sĩ: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Pháp luật của Quốc hội Phạm Trí Thức; 

28. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các 

vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi; 

29. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ tịch Hội đồng 

Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành; 

30. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Slovakia: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà; 

31. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; 

32. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - România: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ tịch Hội đồng 

Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân; 

33. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Hồng; 

60



 

  

 

TIN NHÂN SỰ 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

34. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Ukraina: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã; 

35. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường; 

36. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Kazakhstan: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Hồng Tịnh; 

37. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương; 

38. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nam Phi: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Kinh tế của Quốc hội Dương Quốc Anh; 

39. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Algérie: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai; 

40. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Maroc: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ tịch Hội đồng 

Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu; 

41. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư 

pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Pha; 

42. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phùng Đức Tiến; 

43. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Palestine: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn; 

44. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa; 

45. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Saudi Arabia: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh; 

46. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mexico: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; 

47. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chile: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài 

chính- Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng; 

48. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Argentia: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh; 

49. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nicaragua: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lê Thị Nguyệt; 

50. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Singapore: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Hải Hưng; 
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51. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Indonesia: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trần Ngọc Khánh; 

52. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Malaysia: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Đình Nhường; 

53. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam  - Thụy Điển: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy 

ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn; 

54. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hungary: Chủ tịch Nhóm là Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết; 

55. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Venezuela: Chủ tịch Nhóm là Phó Trưởng Ban Công 

tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh; 

56. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Peru: Chủ tịch Nhóm là Ủy viên thường trực Ủy ban 

Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa; 

57. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunei: Chủ tịch Nhóm là Phó Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội Đặng Xuân Phương. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ NHIÊṂ 2 THỨ TRƯỞNG 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ 

trưởng Bộ Y tế. 

Cụ thể, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng 

Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ 

chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán thành phố Đà Nẵng. Thiếu tướng 

Nguyễn Văn Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; 

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân 

dân, Bộ Công an. 

Tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, 

Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông từng đảm nhiệm các 

chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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NHÂN SƯ ̣MỚI BÔ ̣CÔNG AN, BÔ ̣ĐÔỊ BIÊN PHÒNG 

 

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an; Bộ Quốc phòng 

ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). 

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu 

tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính 

trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ 

Công an. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán 

thành phố Đà Nẵng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn từng đảm 

nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà 

Nẵng; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an. 

Liên quan đến công tác nhân sự lực lượng vũ trang, ngày 

21/11, tại Hà Nội, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng (BĐBP) đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng về 

việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 

Theo đó, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh mới đối với 8 đồng 

chí là: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP các tỉnh, thành: Quảng 

Nam, Long An, Tiền Giang, Lào Cai, Kon Tum và TP. Hồ Chí Minh. 

Trong đó, có 3 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng là: Đại tá Nguyễn Hữu 

Thắng, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam; Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP 

Long An; Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng BĐBP Tiền Giang. 

 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Phạm Huy Tập trao quyết định bổ nhiệm chức danh 

Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho 3 đồng chí 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn 
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Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Phạm Huy Tập trao quyết định bổ nhiệm chức danh 

Phó Chỉ huy trưởng BĐBP các tỉnh, thành cho 5 đồng chí 

* Trước đó, ngày 17/10, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy 

Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với 17 đồng chí, gồm các 

chức danh là Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy BĐBP các tỉnh, 

thành; Chính ủy Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật BĐBP; Chính ủy Hải đoàn 18 BĐBP và Phó Hải 

đoàn trưởng Hải đoàn 28 BĐBP. 

* Về nhân sự Đảng, ngày 11/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định số 393-

QĐNS/TW về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện 

trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giữ chức vụ Phó Bí thư Ban Cán sự đảng 

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

 

 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐIṆH NHÂN SƯ ̣2 CƠ QUAN 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên; UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức công bố và 

trao các quyết định về công tác cán bộ. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ 

Chính trị về công tác cán bộ.  

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng Huân chương Độc 

lập hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng khóa XI, XII, 

nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
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Đồng chí Hà Ban, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 

cũng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước đối với 

đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 01/10/2016. 

 

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên 

chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Phách 

* Ngày 21/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp ( KKT Dung Quất và các 

KCN) Quảng Ngãi, đồng thời lấy ý kiến về việc hợp nhất hai Ban này. 

Theo đó, ông Nguyễn Minh Tài được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và 

các KCN Quảng Ngãi. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 10/11/2016 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu 

theo quy định. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Minh Tài 

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã được thành lập theo Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg 

ngày 5/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được 

thành lập theo Quyết định số 830/TTg ngày 7/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
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Ngãi; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ 

trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu 

kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Ban Quản lý có trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban. Trưởng ban, các phó trưởng ban 

do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều 

động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác theo 

quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các 

Văn phòng đại diện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Dự kiến, thời gian hợp nhất 2 Ban này bắt 

đầu vào đầu trong tháng 12/2016. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

66


	Biabantin25
	Binder1.pdf
	1._TIN_NOI_BAT_CCHC.PDF.pdf
	2.THONG_TIN_CHUYEN_DE
	3._GOC_NHIN_CCHC
	4.VAN_BAN_-_CHINH_SACH
	5._TIN_NHAN_SU




