


 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng giải quyết 

các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung 

ương và địa phương là giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình tổng thể 

Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c của Chính phủ. 

Người dân là người bầu ra hệ thống chính quyền các cấp, là người có quyền được hưởng những 

dịch vụ mà hệ thống chính quyền cung cấp theo Hiến pháp, luật pháp cam kết đem lại cho người 

dân, cũng là người  thực hiện giám sát các cơ quan Nhà nước. Với tinh thần đó, Chính phủ từ 

nhiệm kỳ 2011 - 2015 đến nay luôn khẳng định, coi sự hài lòng người dân đối với sự phục vụ 

của cơ quan chính quyền các cấp là thước đo quan trọng đối với cải cách hành chính của các cơ 

quan Nhà nước, các tổ chức ở Trung ương và địa phương. Phấn đấu tới năm 2020, trên 80% 

người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí Nguyễn 

Thiện Nhân nêu rõ "Nếu chúng ta không triển khai từ bây giờ việc đo lường, đánh giá sự hài lòng 

của người dân thì đến năm 2020 không thể trả lời được bao nhiêu phần trăm người dân hài lòng 

về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước". 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó 

Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trình bày Báo cáo về 

tình hình triển khai đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Theo đó, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng và triển khai Đề án “Phương pháp 

đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước” và tới năm 2015, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần đầu triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, 

tổ chức trên phạm vi cả nước và đã công bố kết quả vào ngày 26/4/2016. 

Với 06 thủ tục hành chính được chọn để triển khai SIPAS năm 2015 bao gồm: Cấp giấy 

chứng minh nhân dân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng nhà ở; Giấy 

đăng ký kết hôn; Giấy khai sinh và chứng thực, tính đến tháng 12/2016, đã có 04 bộ, ngành và 32 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của 

người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Tuy nhiên, theo báo cáo của các ngành, địa 

phương cũng như qua điều tra, khảo sát cho thấy các bộ, ngành và địa phương có cách thức và 

phương pháp triển khai rất đa dạng, các tiêu chí đo lường, thang đánh giá, nội dung khảo sát 

khác nhau, chính vì vậy kết quả đo lường sự hài lòng của 04 bộ, ngành và 32 địa phương rất đa 

dạng, khiến cho công tác tổng kết, đánh giá chung của Chính phủ, các đơn vị chức năng gặp 

nhiều khó khăn và không có được sự khái quát, thống nhất cao. 

Trên cơ sở Báo cáo của Bộ Nội vụ, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến, tham luận, 

đóng góp vào Báo cáo. Nhìn chung các đại biểu đều nhất trí cao đối với các nội dung của Báo 

cáo. Một số đại biểu nêu ra các khó khăn của từng bộ, ngành, địa phương mình trong công tác 
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triển khai, đồng thời cũng đề xuất nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế còn 

gặp phải nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Các 

ý kiến của đại biểu đều được Ban tổ chức Hội nghị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để tiếp tục 

nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện, từ đó thống nhất về phương pháp đo lường do Bộ Nội vụ ban 

hành trên phạm vi toàn quốc (Có những thay đổi, bổ sung để phù hợp với đặc điểm của từng 

bộ, ngành, địa phương). 

  

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,  

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu kết luận Hội nghị 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị, trong thời gian tới Bộ Nội 

vụ phối hợp Văn phòng Chính phủ, các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, xây dựng, phê 

duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó 

chú ý vào các đề xuất, giải pháp phù hợp, hiệu quả, ít tốn kém nhất để có thể áp dụng rộng rãi 

trên tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề và địa phương. Trên cơ sở Đề án, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành 

địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô 

toàn quốc. Phát hiện kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước, nắm bắt những nhu cầu của người dân, tổ 

chức, từ đó xác định những giải pháp phù hợp, đáp ứng được sự mong đợi của người dân, tổ 

chức. Các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm, bố trí đủ nguồn lực về con người, kinh phí để 

triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương. 

Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, tổ chức thấy được tầm quan trọng, cần thiết của việc 

đo lường xác định chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, bên cạnh 

đó cũng tạo được cơ chế để người dân, tổ chức cùng trực tiếp tham gia góp ý, giám sát các chính 

sách về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là đối với việc cung cấp các 

dịch vụ hành chính công. 

Thanh Tuấn, Trần Hải – Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 
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PHÂN ĐỊNH RÕ NHIỆM VỤ 

CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ VĂN PHÕNG CHÍNH PHỦ 

TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ. 

Thông báo kết luận nêu rõ, hiện nay, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại điểm n Khoản 16 Điều 2 dự thảo Nghị định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ là chồng chéo với 

quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. 

Do đó, cần phân định rõ nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ theo hướng Bộ 

Nội vụ theo dõi thực hiện cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương và chủ trì các nội 

dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức, công vụ, còn Văn phòng Chính 

phủ có chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, chủ trì triển khai nhiệm vụ 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính 

nhà nước theo Nghị định số 150/2016/NĐ-CP. Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

Nguồn: cand.com.vn 

 

THỐNG NHẤT ĐẦU MỐI CHỦ TRÌ 

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LÀ VĂN PHÕNG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp 

luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

Để tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính, phân công lại và thống nhất về đầu mối chủ trì kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Thủ tướng 

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, 

cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 
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theo hướng quy định đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

KHOÁN XE CÔNG, GIẢM CẢ NỬA CHI PHÍ NUÔI XE 

 

Trước đây việc khoán xe công chỉ thực hiện mang tính thí điểm, tự nguyện nên khó thực hiện 

hiệu quả trên phạm vi rộng. Tuy nhiên, lần này Bộ Tài chính sẽ đề xuất phương án khoán xe 

công bắt buộc từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở xuống”. Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng 

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết tại cuộc họp báo chuyên đề về xe công do Bộ Tài 

chính tổ chức chiều ngày 8/3. 

Bộ Tài chính đưa ra ba phương án tính chi phí khoán xe với mức 6,5 triệu đồng/tháng; mức 

khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%; hoặc mức khoán kinh phí xác 

định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công 

tác (16.000 đồng/km). 

Theo ông Thắng, mức khoán 6,5 triệu đồng/tháng là mức tính toán thực tế bình quân, căn cứ 

khoảng cách đi lại từ nhà đến cơ quan của các Thứ trưởng. “Bộ Tài chính đã cho người bí mật đi 

tìm hiểu quãng đường đi làm từ nơi ở đến cơ quan của các thứ trưởng rồi mới đưa ra mức đó. 

Tuy nhiên, đây vẫn là mức đang đưa ra lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương” - ông Thắng nói và 

lý giải: “Nếu thực hiện mức khoán đó cũng như đơn giá 16.000 đồng/km sẽ giảm được một nửa 

chi phí nuôi một chiếc xe công (hiện nay chi phí là 320 triệu đồng/xe). Nếu so với chi phí định 

mức mua xe của thứ trưởng là 920 triệu đồng và chi phí sử dụng xe hằng năm như trên thì việc 

khoán xe sẽ tiết kiệm được khoản tiền khá lớn cho ngân sách”. 

Nguồn: plo.vn 

 

LÀM RÕ THÔNG TIN PHẢN ÁNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỈNH THÁI NGUYÊN BỔ NHIỆM “THỪA” 23 CÁN BỘ 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra thông tin 

việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ. 
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Báo Tiền phong ngày 10/3/2017 có bài: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái 

Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ. 

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ 

nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2017. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VẪN CỐ “ÔM” XE CÔNG 

 

Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp xe công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài 

chính phát hiện số lượng xe chuyên dùng tăng, một số đơn vị tìm cách chuyển từ xe công phục 

vụ công tác chung sang xe chuyên dùng để không phải trả lại xe. 

Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết, sau khi Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại xe công. Kết quả rà soát 

cho thấy, số lượng ô tô công phục vụ chung đã giảm (hơn 2.000 xe công trang bị sai đối tượng 

phải điều chuyển, bán thanh lý). Bộ Tài chính nhận thấy số lượng xe chuyên dùng tăng. 

Theo ông Thắng, điều này xảy ra do một số bộ ngành, địa phương chuyển xe công phục vụ 

chung sang xe chuyên dùng. Vì quy định đã phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 

xe chuyên dùng về cho lãnh đạo các bộ ngành, địa phương. Dẫn tới việc ban hành tiêu chuẩn, 

định mức xe chuyên dùng chưa thống nhất, có xu hướng tăng số lượng xe chuyên dùng không 

hợp lý. Từ năm 2013 tới nay, số xe chuyên dùng tăng hơn 5.000 chiếc. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

MINH BẠCH, CHẶT CHẼ TRONG QUẢN LÝ XE CÔNG 

 

Đã có hơn 1.100 xe ô-tô công đã qua sử dụng được thanh lý, vẫn còn 2.000 chiếc xe công dư 

thừa cần thanh lý – là con số mà Bộ Tài chính đưa ra. 

Thời gian vừa qua, dư luận xã hội đặt nhiều câu hỏi chung quanh việc các cơ quan nhà nước 

nhận xe biếu tặng của doanh nghiệp sử dụng vào việc công, cho thấy vấn đề quản lý xe ô-tô công 

cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để vừa chặt chẽ trong quản lý, minh bạch trong sử dụng, vừa 

không gây ách tắc công việc được giao. 

Không thể phủ nhận, chính sách quản lý, sử dụng xe ô-tô công thời gian qua đã liên tục được 

bổ sung, sửa đổi, trở thành cơ sở quan trọng để rà soát, sắp xếp xe công; số lượng xe phục vụ 

công tác chung giảm mạnh; xe dôi dư được xử lý kịp thời. Việc một số bộ, ngành, địa phương đã 

và đang nghiên cứu áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công như: Bộ Tài chính, Văn 
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phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, TP Hà Nội,… cho thấy cơ chế khoán xe công góp phần 

tiết kiệm chi ngân sách, được dư luận, nhân dân đồng tình. Tuy nhiên, trong thực tế, việc triển 

khai Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 về Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ 

quản lý, sử dụng xe công đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập; trong đó xe chuyên dùng có 

xu hướng tăng; định mức sử dụng xe ô-tô phục vụ công tác chung có quy định chưa phù hợp; 

khoán theo cơ chế tự nguyện cho nên ít chức danh đăng ký áp dụng. Một số bộ, ngành, địa 

phương thực hiện chỉ mang tính thăm dò, thí điểm; quy định một đơn giá theo giá ta-xi trên địa 

bàn chưa thật sự tạo động lực khuyến khích thực hiện cơ chế khoán xe công.  

Mới đây, Bộ Tài chính đã dự thảo quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ 

quản lý, sử dụng xe ô-tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

nhà nước. Với đề xuất thực hiện hình thức khoán mới, nhiều chức danh như: Thứ trưởng, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương; 

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các tập đoàn nhà nước cũng sẽ không còn được sử dụng xe 

ô-tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, mà phải thực hiện theo hình thức 

khoán kinh phí bắt buộc. Với dự thảo sửa đổi lần này, các quy định về sử dụng xe công đã 

thay đổi thật sự về chất, nhất là sự thay đổi về đối tượng, mức độ sử dụng xe công. Sự thay 

đổi này sẽ dẫn đến sự thay đổi thật sự về tư duy quản lý, khi nhiều năm qua, sự nhập nhằng 

trong sử dụng xe công đôi khi rất khó xử lý. Ban đầu, có thể đâu đó sẽ  khó đồng thuận với 

chủ trương khoán xe, nhưng trong điều kiện thu ngân sách ngày càng khó khăn như hiện nay, 

nếu tiết kiệm nguồn ngân sách mỗi năm gần 13 nghìn tỷ đồng cho 40 nghìn xe công trong cả 

nước - sẽ là một con số vô cùng ý nghĩa.  

Theo tính toán của cơ quan chức năng, nếu thực hiện các phương án đề xuất, tổng số xe phục 

vụ công tác chung sẽ giảm khoảng 42 đến 62% so với hiện hành, cho thấy việc điều chỉnh là cần 

thiết. Nhưng cũng cần phải tránh triệt để việc chạy theo thành tích, ảnh hưởng tiêu cực tới kết 

quả công tác chung của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức trong thực thi nhiệm vụ được 

giao. Chính vì thế, bên cạnh những kết quả tích cực có thể nhìn thấy trước, nếu tiếp tục điều 

chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô, triển khai khoán xe công theo quy định mới cần phải 

lưu ý tránh tình trạng hình thức, đồng mức, cào bằng. Việc khoán định mức xe công chỉ thành 

công khi không gây ách tắc trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, biên chế, địa bàn hoạt động, 

không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Nguồn: nhandan.com.vn 

 

6



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH KHÔNG PHẢI KHOÁN XE CÔNG 

 

Theo ông Trần Đức Thắng, Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến việc khoán kinh phí sử dụng xe 

công. Theo đó, những chức danh dự kiến sẽ khoán (bắt buộc) kinh phí xe đưa đón từ nhà tới nơi 

làm việc và ngược lại gồm: Thứ trưởng và tương đương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, 

UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh thành; Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế nhà nước. 

Riêng ở cấp địa phương, dự thảo của Bộ Tài chính có xét tới yếu tố đặc thù của thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Đảng sẽ không thực hiện khoán kinh phí xe đưa đón đi 

làm, mà vẫn bố trí xe riêng phục vụ thường xuyên (đưa đón đi làm, công tác). 

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là Ủy viên Bộ Chính trị nên 

được bố trí một xe phục vụ thường xuyên trong suốt thời gian công tác, chủng loại xe do Thủ 

tướng quyết định, giá phù hợp theo thị trường. 

Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện khoán (bắt buộc) kinh phí xe 

công đưa đưa đón đi làm với các chức danh: Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch 

HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc. 

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh thành trực thuộc trung ương; Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch 

HĐND, UBND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 

được bố trí 1 xe công giá tối đa 1,1 tỷ đồng phục vụ thường xuyên suốt thời gian công tác… 

Nguồn: tienphong.vn 

 

BỘ Y TẾ: THÀNH LẬP TRUNG TÂM 

MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA 

 

Chiều ngày 10/3, Bộ Y tế đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm mua sắm tập trung 

thuốc quốc gia. 

Trung tâm có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc thuộc danh mục do Bộ Y tế ban 

hành, tổ chức đàm phán giá thuốc để giảm giá thuốc , đảm bảo công khai, minh bạch. 

Hoạt động của Trung tâm này sẽ giúp hạn chế tình trạng chênh lệch giá thuốc quá lớn 

giữa các bêṇh viêṇ , các tỉnh do việc đấu thầu thuốc trước đây do Sở Y tế hoặc các bệnh 

viện tự tổ chức. Đồng thời, Trung tâm cũng góp phần tăng khả năng cân đối quỹ Bảo hiểm Y tế , 

bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế . 

Nguồn: vtv.vn 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

KHAI TRƯƠNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

 

Ngày 15/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khai trương Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ  tại địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn. 

Với cổng dịch vụ công này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định đến hết năm 

2017, hầu hết dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung 

cấp ở mức độ 3, đồng thời, cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết 

quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). 

 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 tại địa chỉ: https://dvc.mard.gov.vn 

Đi vào hoạt động chính thức từ cuối tháng 12/2016, đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến 

này đã có gần 500 dịch vụ công mức độ 2 của Bộ được tích hợp và 9 thủ tục kết nối một cửa 

quốc gia tại Bộ được kết nối lên Cổng; 8 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4. 

Trong năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh triển khai xây dựng hệ 

thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an 

toàn thực phẩm. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

KHÔNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

TĂNG THÊM HÀNG NGÀN BIÊN CHẾ 

 

Đó là khẳng định của ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc 

hội, tại buổi tọa đàm về quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội, diễn ra ngày 11/3. 
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Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan giám sát quỹ 

Bảo hiểm xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giữ 

nguyên số lượng biên chế. 

“Đặc biệt, năm 2016 không được tăng thêm biên chế 2.000 người theo đúng quy định của Bộ 

Nội vụ về vấn đề vị trí việc làm đã giao cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi 

yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phải tăng điều kiện làm việc và tăng chất lượng để làm sao 

công tác Bảo hiểm Xã hội phải minh bạch…” - ông Lợi nói. 

 

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các khoản chi cho bộ máy 

và các hoạt động của đơn vị đều được Chính phủ phê duyệt 

Trước đó, dù toàn hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có 20.018 nhân viên nhưng trước đó 

cơ quan này vẫn đề nghị Bộ Nội vụ cho bổ sung khoảng 11.649 biên chế cho 4 lĩnh vực: công tác 

thu Bảo hiểm Xã hội, y tế, thất nghiệp; cấp sổ, thẻ; giải quyết chế độ; giám định Bảo hiểm Y tế. 

Nguồn: plo.vn 

 

GẦN 10.000 DOANH NGHIỆP 

THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA 

 

Đây là thông tin đáng chú ý trong cuộc họp về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), 

Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại được Tổng cục Hải quan - Cơ 

quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, tổ 

chức ngày 8/3 vừa qua. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Phạm Duyên 

Phương cho biết: Đến nay có 11 bộ, ngành kết nối NSW, với 37 thủ tục hành chính đã được thực 

hiện. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải (11 thủ tục); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (9 thủ 

tục); Bộ Y tế (5 thủ tục); Bộ Công Thương (4 thủ tục); Bộ Tài nguyên và Môi trường (4 thủ tục); Bộ 
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Khoa học và Công nghệ (1 thủ tục); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 thủ tục); Bộ Thông tin và 

Truyền thông (1 thủ tục), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI (1 thủ tục); Bộ 

Quốc phòng đã kết nối để thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại 3 cảng biển quốc tế. 

Đến ngày 6/3 có 280.880 hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia 

và 9.998 doanh nghiệp tham gia. 

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu các vụ, cục chức năng khối cơ 

quan Tổng cục Hải quan cần khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ liên quan 

đến NSW, ASW và thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Đặc biệt là 

thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Trưởng ban, Ủy ban chỉ 

đạo quốc gia tại phiên họp lần thứ Nhất vào cuối năm 2016. 

Nguồn: baohaiquan.vn 

 

CỔNG HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 

MỚI CHỈ LÀ HÌNH THỨC! 

 

Sáng ngày 10/3, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị “Triển khai Nghị quyết 19-2017/ NQ-CP 

ngày 6/2/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh".  

Ông Đào Huy Giám – Tổng thư kí Diễn đàn kinh tế tư nhân cho biết: “Việc đưa vào vận 

hành Cổng hải quan một cửa quốc gia là trọng tâm của Nghị quyết 19 trong yêu cầu điện tử hóa 

các giao dịch hành chính. Tuy nhiên, kết quả chuyển đổi thủ tục hành chính xuất nhập khẩu từ 

nộp hồ sơ giấy lên thành hồ sơ điện tử trên Cổng một cửa quốc gia là quá ít, hình thức. Thực tế 

các doanh nghiệp chỉ nộp đơn điện tử, còn lại phải nộp trực tiếp bản giấy bộ hồ sơ còn lại”. 

 “Lợi ích nhóm được nhìn nhận là một trở ngại chính. Gạt bỏ được lợi ích nhóm thì mới 

mong thực hiện tốt được chỉ đạo của Chính phủ; cộng đồng doanh nghiệp mong chờ các Bộ, 

ngành chứng minh điều đó”. 

Thêm vào đó, theo Tổng thư kí Diễn đàn kinh tế tư nhân, quá trình ban hành và điều chỉnh 

chính sách để thực thi Nghị quyết 19, nhiều cơ quan thiếu cân nhắc đến chủ trương chiến lược và 

yêu cầu đánh giá tác động của chính sách nên cải cách khâu này lại gây ra vướng mắc lớn cho 

khâu khác, hoặc thực thi chính sách xa rời chủ trương, với doanh nghiệp khó khăn vẫn hoàn khó 

khăn, thậm chí còn nặng gánh hơn. 

Nguồn: laodong.com.vn 
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PHẢI XÓA BỎ TÌNH TRẠNG “CHÖNG TÔI LÀM ĐÖNG 

QUY ĐỊNH” NHƯNG BỘ MÁY VẪN TRÌ TRỆ 

 

Ngày 10/3, Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị triển 

khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia.  

Chia sẻ cảm nhận về sự cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam sau 4 năm thực hiện 

Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh (từ năm 2014 đến nay), Tiến sĩ Nguyễn Đình 

Cung- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, môi trường 

kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Theo báo cáo của CIEM, 3 năm gần đây, thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam liên 

tục được cải thiện. Trong đó, năm 2016 tăng 9 bậc, từ vị trí số 91 lên vị trí số 82. Đây là mức cải 

thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008.  

Tuy nhiên, các bộ ngành địa phương vẫn còn "món nợ lớn" đối với doanh nghiệp. Chẳng hạn 

như chưa giảm số lượng kiểm tra chuyên ngành từ các cửa khẩu từ 30-35% xuống còn 15%. Đây 

là món nợ lớn đối với doanh nghiệp tồn tại từ năm 2016. Đáng chú ý, công chức có liên quan nói 

riêng và bộ máy quản lý Nhà nước nhìn chung còn thụ động, trì trệ, rất ít đổi mới, sáng tạo. 

Câu trả lời thường nghe là “chúng tôi làm đúng quy định”, luôn dành phần đúng về cơ quan 

nhà nước; ít chủ động đề xuất bổ sung, sửa đổi quy định có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp. Những bổ sung, thay đổi từ trước hết và chủ yếu do sức ép từ doanh nghiệp, từ 

chính phủ và từ dư luận xã hội…  

Nguồn: anninhthudo.vn 

 

BỘ TƯ PHÁP: DÂN CHỦ, MINH BẠCH 

TRONG BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ 

 

Dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân 

chuyển công chức, viên chức của Bộ Tư pháp đang được Bộ Tư pháp xây dựng, đưa ra lấy ý 

kiến rộng rãi. Một trong những nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều 

động, biệt phái, luân chuyển được Bộ Tư pháp xác định là đảm bảo tập trung dân chủ, khách 

quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn trình tự, thủ tục 

theo quy định. 

Về tuổi bổ nhiệm, dự thảo Quy chế quy định: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối 

với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Trường hợp đặc biệt, thực sự cần thiết và đơn vị chưa 
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có phương án nhân sự khác thích hợp thì cũng phải bảo đảm tuổi công tác còn ít nhất 2/3 nhiệm 

kỳ (tròn 40 tháng) nhưng phải báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng.  

Người bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn 

trong thời gian ít nhất 01 năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật. Người bị kỷ luật cách chức thì 

không được bổ nhiệm vào chức vụ tương đương và cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm, kể từ 

khi có quyết định kỷ luật. 

 Bên cạnh việc quy định về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể, dự thảo quy định trường 

hợp đặc biệt cần thu hút nhân tài từ nguồn bên ngoài, do đặc thù nhân sự bổ nhiệm chưa thể có 

đủ tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngạch công chức, viên chức theo quy định 

thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể để quyết định bổ 

nhiệm, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng và có trách nhiệm hoàn thiện các tiêu chuẩn còn 

thiếu theo quy định… 

Nguồn: baophapluat.vn 

 

GIẤY PHÉP “CON” 

“HÀNH” DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 

 

Ngày 08/3, tại cuộc gặp giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp 

xuất khẩu lao động, nhiều vấn đề bất cập hiện trong công tác này đã được đưa ra, trong đó 

vấn đề giấy phép con. 

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao 

động và Chuyên gia Thanh Hoá phản ánh, vấn đề bức xúc với hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu 

lao động hiện nay là tình trạng giấy phép con. Theo ông Minh, doanh nghiệp muốn được tiếp xúc 

với người dân để tuyển lao động đều phải xin công văn giới thiệu của tỉnh, huyện, xã, đây như 

một dạng giấy phép con. Thậm chí, khi xin được giấy giới thiệu của tỉnh rồi xuống huyện, xã lại 

mắc, không cho phép doanh nghiệp gặp người dân. 

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, những năm qua 

hoạt động xuất khẩu lao động đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, nhưng những “tiếng kêu” trong 

lĩnh vực này vẫn còn nhiều. “Tôi đã trực tiếp làm việc với đơn vị liên quan, hiện quy trình giấy 

tờ còn rất nhiều, với khoảng 11 giấy phép con hoặc giấy tờ ẩn dưới dạng giấy phép con cần gỡ 

bỏ”, ông Dung nói. 

Nguồn: tienphong.vn 
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NGHỊ QUYẾT 35: NHIỀU BỘ NGÀNH TRIỂN KHAI 

MANG TÍNH HÌNH THỨC 

 

Báo cáo nhanh triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, đa số các Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết đều không nêu rõ chế tài trong trường hợp hoạt động không được triển khai 

hoặc triển khai không hiệu quả.  

Theo VCCI, việc ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 

trong thời gian ngắn “kỷ lục”, với các mục tiêu nguyên tắc, nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, khả 

thi và phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Chính 

phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, thân 

thiện nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, 

phát triển bền vững. 

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và rất phấn khởi, tích cực hưởng ứng việc ban hành 

Nghị quyết và mong muốn Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi thực sự cho 

doanh nghiệp phát triển.  

Tuy nhiên, VCCI cũng cho biết, bên cạnh việc nhiều bộ ngành, địa phương triển khai sớm, 

hiệu quả, quyết liệt, còn một số bộ ngành, địa phương chậm triển khai thực hiện nghị quyết, hoặc 

triển khai nghị quyết mang tính chất hình thức.  

“Điều này dẫn tới tình trạng “nóng trên” nhưng “lạnh dưới” làm giảm hiệu quả và tác động 

của Nghị quyết tới môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp một cách kịp thời”, 

báo cáo của VCCI nhận định. 

Nguồn: baohaiquan.vn 

 

CÕN NHIỀU CHÍNH SÁCH 

GÂY BẤT LỢI CHO DOANH NGHIỆP 

 

Ngày 10/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức đối thoại với đại diện 

các Hiệp hội doanh nghiệp về hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 

biết, bên cạnh những hiệu quả đạt được thì cho đến nay vẫn còn rất nhiều hạn chế. Điển hình 

nhất là chỉ một số địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Còn nhiều địa 
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phương khác chủ yếu giao cho các Sở Kế hoạch và Đầu tư mà thiếu sự phối hợp đồng hỗ từ các 

sở ban ngành liên quan khác trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

Lãnh đạo các địa phương chưa thực hiện đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Những kiến 

nghị của doanh nghiệp vẫn chưa được công khai và đánh giá hiệu quả giải quyết. Nhiều tỉnh 

thành đã tổ chức công khai minh bạch thông tin tại trung tâm hành chính công, thực hiện cơ chế 

một cửa nhưng doanh nghiệp vẫn phải đi vòng nhiều cửa con khác. 

Trong khi đó, vai trò của nhiều hiệp hội vẫn mờ nhạt, thiếu những cán bộ, chuyên viên có đủ 

năng lực chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục hành 

chính. Một số bộ ngành vẫn vì lợi ích cục bộ nên vẫn ban hành những chính sách gây bất lợi cho 

doanh nghiệp hoặc ban hành chậm những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

Nguồn: saigondautu.com.vn 
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TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 

HÀ NỘI: RÀ SOÁT, SẮP XẾP LẠI VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 

1553/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các 

cơ quan, tổ chức hành chính và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thành phố Hà Nội. 

Theo kế hoạch, các cơ quan hành chính thực hiện rà soát, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm 

của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức bộ máy sau khi được kiện toàn, sắp xếp lại. 

Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 

36/2013/NĐ-CP và hệ thống các biểu mẫu theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV, trong đó, tập 

trung xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, trên cơ sở đó 

làm căn cứ để xây dựng phương án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp. 

Tương tự, các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng đề án vị trí việc làm, tiến hành rà soát, điều 

chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi được kiện toàn, 

sắp xếp lại. 

Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 

41/2012/NĐ-CP, hệ thống các biểu mẫu theo Thông tư số 14/2012/TT- BNV và thông tư hướng 

dẫn của các bộ chuyên ngành. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và đề xuất 

các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở. 

Thông qua kế hoạch, Thành phố sẽ hoàn thiện đề án vị trí việc làm theo Quyết định số 

2076/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính của thành phố và đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc thành phố, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy sau 

khi được kiện toàn, sắp xếp lại. 

Hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong hệ thống 

các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Hà Nội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt để làm cơ 

sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý. 

Sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập của thành phố phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Nguồn: vnmedia.vn 
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HÀ NỘI: CẤM CÁN BỘ TỰ Ý CUNG CẤP 

TÀI LIỆU CÓ NỘI DUNG MẬT 

 

 UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên, đảng viên 

soạn thảo, lưu giữ văn bản tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước trên máy tính kết nối internet 

hoặc tự ý cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ. 

Văn bản nêu rõ, thời gian tới Hà Nội sẽ đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

trong việc soạn thảo, lưu giữ, bảo quản văn bản tài liệu và quản lý các thiết bị kết nối internet.  

Hà Nội cũng sẽ rà soát, xây dựng văn bản quy định cụ thể độ mật của từng tin, tài liệu mang 

bí mật nhà nước của từng cơ quan, đơn vị và của UBND thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ 

rà soát, tập hợp kết quả để quyết định khu vực cấm – địa điểm cấm. 

Sở Nội vụ Hà Nội cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực 

hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; Chủ trì phối hợp với Công 

an Thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố sắp xếp, bố trí, điều chuyển cán bộ chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

HÀ NỘI: ĐỘT PHÁ TRONG 

CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẠNH TRANH 

 

Sau nhiều nỗ lực, kết thúc năm 2016, Hà Nội vượt ngưỡng 60 điểm để lần đầu góp mặt trong 

nhóm địa phương có Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) ở vị trí 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc 

so với bảng xếp hạng PCI năm 2015. Đồng thời, Hà Nội cũng được đánh giá là địa phương hấp 

dẫn đầu tư thứ 3 trên bảng xếp hạng sau thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội tăng 10 bậc so với năm 2015 
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Sau nhiều năm vắng mặt ở top đầu bảng xếp hạng PCI, năm 2016, Hà Nội đã đặt mục tiêu cải 

thiện chỉ số PCI, lấy cải cách hành chính làm “chìa khóa”, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào 

đầu tư trên địa bàn. Để hiện thực hoá tuyên bố đưa ra với cộng đồng doanh nghiệp, UBND thành 

phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt các biện pháp cải cách hành chính, tập trung xử lý công việc 

tại “một cửa”, rút ngắn thời gian cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp Giấy phép đầu tư cho 

doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc áp dụng công nghệ thông tin tại các Sở, ngành, 

UBND các quận, huyện, thị xã.  

Trong năm  “kỷ cương hành chính 2017” thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

UBND quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất 

lượng phục vụ nhân dân. Cùng với đó, sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nếu thực hiện tốt các mục tiêu trên, chỉ tiêu 

PCI trong năm 2017 của Hà Nội sẽ được cải thiện đáng kể. 

Nguồn: tuoitre.vn 

 

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

“SỢ BỊ LA” VÌ KHÔNG THỂ TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

 

Ngày 10/3, tại buổi làm việc giữa Bộ Nội vụ và thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Làm - 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - bày tỏ trăn trở về vấn đề tinh giản biên chế của thành phố đang gặp 

khó khăn. 

Điều này là do Nghị định 108/NĐ-CP quy định khá nhiều tiêu chuẩn để tinh giản biên chế 

nên các quận huyện không tìm được người để tinh giản. Một số tiêu chí chưa phù hợp nên nhiều 

trường hợp có thể tinh giản biên chế nhưng không thể cho nghỉ. 

"Sở Nội vụ lo sẽ bị la rầy vì chỉ tiêu tinh giản biên chế không đạt. Do đó, cần xem xét lại một 

số đối tượng tinh giản trong quy định", ông Làm đề xuất. 

Năm 2016 đã trình HĐND thành phố giảm 5% trên tổng số biên chế hành chính và số người 

làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015. Tuy nhiên, việc triển khai tinh giản biên chế 

và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt kết quả cao. 

Đồng tình với ý kiến của ngành Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê 

Vĩnh Tân nhìn nhận: " Thành phố Hồ Chí Minh như một người khổng lồ với hơn 10 triệu dân, 

nếu so với các tỉnh chỉ khoảng 500 nghìn dân thì bộ máy phải khác. May cái áo cho 63 tỉnh thành 

đều mặc như nhau là không được, mô hình hành chính công của thành phố Hồ Chí Minh cũng 

không thể như các tỉnh khác". 
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Trên thực tế, theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, có rất ít địa phương áp dụng đúng theo Nghị định 

108 mà đủ điều kiện để tinh giản biên chế. Do đó cần phải sửa lại quy định, phải nghiên cứu, 

khảo sát thêm để quy định phù hợp. Sắp tới, việc thiết kế công tác quản lý hành chính ở các địa 

phương giống như một xa lộ có nhiều làn xe chứ không phải các xe nối đuôi nhau như trước đây. 

Tất cả các tỉnh, thành sẽ chạy trên một con đường, ai nhanh hơn sẽ được phân cấp mạnh hơn. 

Nguồn: vnexpress.net 

 

 

CHÍNH QUYỀN BỐN CẤP, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓ PHÁT TRIỂN 

 

Đó là nội dung được đề cập nhiều tại Hội thảo “Các vấn đề phát triển thành phố Hồ Chí 

Minh, cơ chế - chính sách đột phá” ngày 09/3. 

TS. Trần Du Lịch, nguyên Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, cho 

rằng những vướng mắc về thể chế chung khiến những vấn đề thí điểm của thành phố trở nên quá 

khó khăn. Ông Lịch tha thiết: phải kiên trì mô hình chính quyền đô thị để tạo cơ chế phân quyền, 

phân cấp giữa Trung ương và địa phương. 

“Chính quyền 4 cấp chồng lấn chức năng như hiện nay không thể phát triển nổi” - ông Lịch nói. 

Lấy ví dụ cụ thể từ thực tiễn mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Đinh La 

Thăng dẫn chứng: Thành phố muốn lập lại đội săn bắt cướp, Trung ương không đồng ý. Nhưng 

khi đặt vấn đề lập đội đặc nhiệm hình sự thì Bộ Công an đã cho thí điểm. 

Thành phố muốn quản lý thực phẩm sạch, xin lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm không được. 

Nhưng xin lập Ban quản lý vệ sinh thực phẩm, Chính phủ đã cho thí điểm 3 năm. 

“Cách tiếp cận vấn đề phải hết sức mềm dẻo, khéo léo và khôn ngoan. Mục tiêu vẫn giữ 

nguyên thế, chỉ là thay đổi cách tiếp cận, cách đặt vấn đề. Ta cứ thí điểm đi, nếu làm tốt sẽ được 

làm tiếp” - ông Thăng gợi mở. 

Trước những ý kiến về việc nên quyết tâm thực hiện mô hình chính quyền đô thị, ông Đinh 

La Thăng đặt lại vấn đề: “Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao đề xuất về chính quyền đô 

thị lại thất bại” và cho rằng để dễ được chấp nhận, các đề xuất đều phải dựa trên những cơ sở thật 

vững chắc cả về mặt pháp lý lẫn thực tiễn. 

Ông Thăng cho rằng chính quyền đô thị nên bắt đầu từ những mô hình thí điểm, chẳng hạn 

như trước đây thành phố muốn lập bốn thành phố vệ tinh thì nay thử làm một thành phố vệ tinh 

trước - có kết quả tốt rồi dần tìm cách thuyết phục Trung ương sau… 

Nguồn: tienphong.vn 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: RA MẮT BỘ PHẬN MỘT CỬA 

ĐẦU TIÊN CỦA LỰC LƯỢNG PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY 

 

Ngày 9/3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động Bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa và 

công bố quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC là đầu mối tập trung hướng dẫn 

TTHC, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức và chuyển hồ sơ cho cấp lãnh đạo có thẩm quyền 

quyết định, sau đó trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. 

Bộ phận này sẽ tiếp nhận giải quyết 14 TTHC trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố. 

Quy chế, quy trình giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy 

và các biểu mẫu liên quan đã được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết TTHC, trụ sở các Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận, huyện và trên trang 

thông tin điện tử của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. 

Việc công bố quy trình giải quyết TTHC sẽ giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian làm 

hồ sơ, tránh được tiêu cực, nhũng nhiễu. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

CẦN THƠ: KHÔNG HỌP SÁNG THỨ HAI 

ĐỂ GIÁM ĐỐC SỞ TIẾP DOANH NGHIỆP 

 

Ngày 09/3, tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết UBND thành phố không tổ chức họp sáng thứ Hai 

để Giám đốc sở, ngành tiếp doanh nghiệp.  

Riêng lãnh đạo thành phố theo chương trình làm việc có từ một năm qua sẽ định kỳ tiếp 

doanh nghiệp một lần trong tháng. 

Việc này cũng không cứng nhắc mà có thể tiếp nhiều lần trong tháng tùy tình hình nhằm tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. 

Đáng chú ý tại buổi đối thoại, khi phần phát biểu ý kiến của doanh nghiệp kết thúc, ông 

Đặng Chín, Giám đốc Công ty cổ phần Bia, nước giải khát Cần Thơ đã đứng lên “xin một 

phút” để trình bày. 

19



 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Vấn đề ông Chín muốn nói chính là khi chính quyền ra quyết định gì sai sót, ảnh hưởng tới 

doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan trong hệ thống chính quyền phải “cùng nhau chạy” để 

giải quyết cho doanh nghiệp chứ không bắt doanh nghiệp làm đơn xin để chính quyền giải quyết. 

Đáp lại, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cũng nêu quan điểm “sòng 

phẳng” là doanh nghiệp phản ảnh cái dở thì thành phố sẽ lắng nghe, nếu phản ảnh đó đúng thì 

chính quyền sẽ sửa chữa, còn nếu doanh nghiệp phản ảnh chưa đúng thì chính quyền sẽ giải thích 

để doanh nghiệp hiểu cho đúng. 

Nguồn: tuoitre.vn 

 

BÌNH ĐỊNH: SẼ SỚM CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ  

 

Chiều ngày 15/3, ông Trần Kim Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, cho biết 

trong tuần tới, Ủy ban Kiểm tra TW sẽ về Bình Định để công bố kết quả thanh tra về công tác tổ 

chức cán bộ tại tỉnh này thời gian qua. 

 

Về trường hợp tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh một cách “thần tốc” tại Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định, ông Hùng cho biết về quy trình, thủ 

tục là đảm bảo. Tuy nhiên, thời gian bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng, rồi Chánh Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định đối với ông Cảnh là quá nhanh, tạo dư luận 

không đồng tình. “Đây là trường hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm nhanh chưa từng có ở Bình 

Định”, ông Hùng nói. 

Một trường hợp khác được dư luận quan tâm vì quá trình thăng tiến cũng khá nhanh là ông 

Lê Nguyễn Chí Cường (34 tuổi), Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kế hoạch - Tổng hợp Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, được quy hoạch lãnh đạo sở sau... 3 tháng nhận việc. 

Bên cạnh đó còn có một số trường hợp người thân của lãnh đạo hoặc nguyên lãnh đạo tỉnh 

Bình Định được bổ nhiệm khá nhanh vào các vị trí lãnh đạo tại các sở, ngành. Ông Trần Kim 
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Hùng khẳng định tất cả những trường hợp này đều đã được Ủy ban Kiểm tra TW kiểm tra, kết 

quả sẽ được sớm công bố trong thời gian tới. 

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, cho 

biết đoàn công tác của Thanh tra Bộ Nội vụ đã vào làm việc với đơn vị này về việc bổ nhiệm bà 

Nguyễn Thị Anh Nguyên (con gái ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định) làm Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 

Nguồn: thanhnien.vn 

 

BÌNH DƯƠNG: KIỂM TRA TOÀN DIỆN 

VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Theo UBND tỉnh Bình Dương, để đánh giá khách quan và toàn diện kết quả thực hiện công 

tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ban ngành, địa phương, tỉnh đã ban 

hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.  

Đối tượng kiểm tra là các sở, ban ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban ngành có liên quan. 

Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Cạnh đó, kiểm tra công tác 

thông tin tuyên truyền, kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của 

UBND tỉnh. 

Việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch. 

Đồng thời kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất. 

Nguồn: plo.vn 

 

KHÁNH HÒA: TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2016 của Đoàn kiểm tra công 

tác CCHC năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra:  

- Triển khai ngay các biện pháp khắc phục những hạn chế , thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành 

CCHC và trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tiến hành rà soát, kiểm điểm trách 
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nhiệm, xử lý nghiêm cá nhân cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tham mưu và người 

đứng đầu) vi phạm các quy định, không chấp hành nghiêm các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành 

chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quản lý quá trình giải quyết hồ sơ trên Phần 

mềm một cửa điện tử. 

- Rà soát, hoàn thiện quy chế phân công, phối hợp thực hiện công tác CCHC, quy định rõ 

trách nhiệm để đảm bảo người đứng đầu và tất cả cấp phó đều phải tham gia công tác CCHC, 

chịu trách nhiệm theo thẩm quyền và nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm liên đới nếu 

cấp dưới có vi phạm. Việc giao nhiệm vụ CCHC phải cụ thể, rõ ràng, kiểm soát và xác định được 

trách nhiệm nếu không thực hiện hoặc chậm trễ, kém hiệu quả. 

- Hệ thống hóa toàn bộ các quy định, chỉ đạo về công tác CCHC của Chính phủ, của Tỉnh ủy 

và UBND tỉnh, tập hợp thành sổ tay nghiệp vụ CCHC để trang bị cho lãnh đạo, cán bộ chuyên 

môn, cán bộ một cửa; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thường xuyên trong các cuộc giao ban, 

làm việc để đảm bảo toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nắm chắc mục tiêu, yêu cầu và nhiệm 

vụ CCHC. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm tổ chức tập huấn công tác CCHC cho 

cán bộ công chức cấp huyện, xã mỗi năm ít nhất 2 lần; lập kế hoạch kiểm tra đột xuất ngay từ 

đầu năm, nếu phát hiện thiếu sót, vi phạm phải chấn chỉnh, xử lý ngay. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa còn chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong 

quá trình kiểm tra bị phát hiện còn có thiếu sót, vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc 

phục, kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND cũng như công chức chuyên môn, đồng thời 

xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm quy định nêu trên, thông báo công khai và yêu cầu các 

sở, ngành, địa phương phổ biến, quán triệt những mặt tích cực cũng như hạn chế, thiếu sót 

được phát hiện trong quá trình kiểm tra CCHC năm 2016 để toàn bộ cán bộ, công chức và các 

đơn vị khác rút kinh nghiệm. Dựa trên kết quả kiểm tra, yêu cầu các đơn vị xem xét lại kết quả 

xếp hạng CCHC năm 2016 và bình xét thi đua- khen thưởng, kết quả phân loại cán bộ, công 

chức đối với các đơn vị này. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các nội dung chỉ đạo nêu trên phải được hoàn thành và 

báo cáo kết quả về UBND tỉnh, nếu kiểm tra năm 2017 còn phát hiện tái phạm thì thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Giao Sở Nội vụ tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, điều hành công tác CCHC trên phạm vi 

toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC ngay từ đầu năm, đổi mới nội dung, phương pháp, 

lồng ghép và kết hợp các hình thức kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất ngày từ quý I năm 2017 

và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm. 

Tô Ngọc Liên – Vụ CCHC, Bộ Nội vụ (tổng hợp từ nguồn của UBND tỉnh Khánh Hòa) 
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QUẢNG NGÃI: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

 

Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND phê 

duyệt Đề án cải cách hành chính, trọng tâm  là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2016 - 2020. 

Đề án được ban hành nhằm tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối 

của Đảng về công tác cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải 

cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- 

xã hội của tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và công dân đối với hoạt động của các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp. 

Đề án đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Trong năm 2017, hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án vị trí 

việc làm ở 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Phấn đấu đến năm 2020, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công (PAPI) nằm trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PCI đạt thứ hạng cao trong “Nhóm 

tốt” của cả nước; 

- 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, tiến độ; bảo đảm yêu cầu 

về chất lượng, khả thi. 

Đề án đặt trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính, đặt chỉ tiêu đến năm 2020: 

- 100% các TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành liên quan đến 

đầu tư kinh doanh được thực hiện trực tuyến cấp độ 4; 

- 100% TTHC được giải quyết đúng thời gian quy định; phấn đấu rút ngắn thời gian giải 

quyết tối thiểu 30% so với quy định của Trung ương; 

- 100% hồ sơ TTHC được trả kết quả đúng thời gian quy định; mức độ hài lòng của tổ chức, 

công dân về giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%; 

- 80% huyện, thành phố và tối thiểu 40% xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình “Bộ phận 

một cửa hiện đại”; 

- Cung cấp 50%  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; trong đó có 40 dịch vụ hành chính công 

cấp tỉnh, 08 dịch vụ hành chính công cấp huyện và 05 dịch vụ hành chính công cấp xã được cung 

cấp trực tuyến mức độ 4; 
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- 100% các TTHC liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân được tiếp nhận, giải quyết và trả 

kết quả tại một đầu mối của tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo nguyên tắc “công khai- minh bạch- 

chất lượng- đúng hẹn”; 

- Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt ít nhất 10%; tổ chức đấu thầu qua mạng 

theo đúng quy định của Trung ương. Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh còn 02 ngày (trừ những dự án phức tạp có yếu tố nước ngoài); 

- Khai thuế qua mạng 100%, nộp thuế điện tử 95% đối với các doanh nghiệp, đồng thời từng 

bước mở rộng việc khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cho các hộ gia đình và cá nhân.  

- 80% các văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; 

- 100% cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định; 

- Phấn đấu đến cuối năm 2021, tinh giản tối thiểu 10% biên chế ở các cơ quan hành chính 

theo quy định của Trung ương.  

Hướng đến thực hiện các chỉ tiêu và mục tiêu đã đặt ra, Đề án đề ra các nhiệm vụ và giải 

pháp trên cả 6 nội dung của cải cách hành chính, với lộ trình thực hiện trong năm 2017, và lộ 

trình cho năm 2018 trở đi. 

Tô Ngọc Liên – Vụ CCHC, Bộ Nội vụ (tổng hợp từ nguồn của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHÚ YÊN: SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH  

 

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều 

hành, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, khắc phục sự trì trệ, kém hiệu quả trong hoạt 

động của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín 

của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngày 21/02/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã 

ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về “Năm kỷ cương hành chính-2017”.  

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương 

hành chính”, với mục tiêu: Xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ phát triển, hoạt 

động có hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đổi mới tác 

phong, lối làm việc, nâng cao văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực thi công vụ, phục vụ tốt người dân và cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện và nâng cao các 

chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để triển khai thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cải cách hành chính.. 
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- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu phải chấp hành, thực hiện nghiêm nội 

quy, quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không lạm quyền và 

không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cho người khác hoặc cơ quan, đơn vị 

khác. Cấp dưới phải thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, yêu cầu của cấp trên, trường hợp có 

ý kiến khác phải báo cáo ngay cho cấp trên biết, nếu cấp trên không có ý kiến khác thì cấp dưới 

vẫn phải chấp hành, tránh tình trạng chây ỳ hoặc không thực hiện; đồng thời cấp trên phải kịp 

thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời khi cấp dưới xin ý kiến. 

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, xác định rõ trách nhiệm, rút ngắn tối đa thời 

gian giải quyết; nghiêm cấm việc tự ý đặt thêm các loại hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, yêu cầu khác 

không có trong quy định. Thực hiện việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 

nhân đảm bảo 1 lần/việc, đối với những hồ sơ phức tạp không quá 2 lần/việc; không để xảy ra 

tình trạng “ngâm hồ sơ”. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi công khai đối với cá nhân, tổ chức trong 

trường hợp giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn. Định kỳ (hàng tuần, tháng…) tổ chức tự 

kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, thủ tục hành chính để kịp thời giải quyết những 

công việc, hồ sơ phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong cải cách thủ tục hành chính. 

- Có biện pháp quyết liệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên 

quyết sàng lọc, chuyển đổi vị trí công tác, thay thế, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp 

làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo  

đức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị trực tiếp và 

thường xuyên tiếp xúc với cá nhân, tổ chức; xử lý nghiêm, kiên quyết  các trường hợp vi 

phạm và có hình thức công khai thông tin cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị xử lý để 

răn đe, giáo dục chung. 

2- Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự 

hành chính, đúng thẩm quyền, chấp hành đúng quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của cấp trên; 

nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, không để hồ sơ 

công việc quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo 

tinh thần “việc hôm nay không để ngày mai”. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công 

vụ, văn hóa giao tiếp nơi công sở. 

3- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát và nghiêm túc, tiền phong, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan, lãnh đạo cấp trên nếu để xảy ra vi phạm kỷ 

cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị hoặc giải quyết công việc chậm thời gian, sai quy định; 

quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một 

số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.  
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4- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể 

hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn 

từng địa phương, đơn vị. 

5- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện “Năm kỷ cương hành 

chính” với các nội dung cụ thể, thiết thực, có lộ trình, thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiên cứu đổi mới công tác thanh tra công vụ đảm bảo thực 

chất, hiệu quả. 

- Sớm nghiên cứu xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí đánh giá năng lực điều hành các sở, 

ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.  

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 

này; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.  

6- Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, 

phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác giám 

sát, phản biện xã hội và tham gia các hoạt động xây dựng Đảng và chính quyền ở địa phương; 

tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tham gia 

thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, đơn vị. 

7- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị này và các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát 

huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong việc giám sát, phát hiện, biểu 

dương những trường hợp thực hiện tốt, đồng thời phê phán những trường hợp vi phạm kỷ luật, 

kỷ cương hành chính.  

8- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh 

ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, tham mưu đề 

xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung có liên quan./. 

Bùi Văn Nam – Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên 
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VỐN XÃ HỘI VÀ VIỆC ĐỀ BẠT, BỔ NHIỆM CÁN BỘ TRẺ 

 

Bố trí công việc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ là một khâu rất quan trọng nhằm phát huy 

năng lực của họ. Nếu bố trí công việc không phù hợp, đề bạt không đúng người, đúng việc thì 

cán bộ trẻ không phát huy được năng lực của mình, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tổ chức và 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

 

1. Vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ 

Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề nguồn nhân lực nhưng nghiên 

cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ còn chưa thỏa đáng. Bài viết này tập trung 

tìm hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của vốn xã hội đối với phát triển nguồn nhân lực 

trẻ qua kết quả khảo sát xã hội học được thực hiện trong năm 2014 ở 6 tỉnh, thành phố, đại diện 

cho các vùng miền và khu vực địa lý, bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên 

Quang, Nghệ An, Đắc Lắc, Đồng Tháp. Ở mỗi tỉnh, thành phố, 2 huyện, quận được lựa chọn để 

khảo sát; mỗi huyện, quận lựa chọn 250 người là cán bộ trẻ. Dung lượng mẫu khảo sát là 3.000 

cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà 

nước. Ngoài ra, ở mỗi tỉnh, thành phố thực hiện 4 thảo luận nhóm và 10 phỏng vấn sâu. 

Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi bàn đến nguồn nhân lực trẻ giới hạn trong 

phạm vi là các cán bộ, công chức, viên chức có độ tuổi dưới 35, làm việc trong các tổ chức, cơ 

quan hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc làm việc trong các doanh nghiệp có sở hữu nhà 

nước (viết gọn là cán bộ trẻ làm việc trong các cơ quan nhà nước). Kế thừa quan niệm của 

nhiều tác giả trong lĩnh vực này (Bourdieu 1986; Coleman 1988; Fukuyama 2002; Hoàng Bá 

Thịnh 2009; Lê Ngọc Hùng 2008; Lin 2001; Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc 2012; 

Nguyễn Tuấn Anh 2010; Portes 1998; Putnam 2000; Woolcock 1998), và vận dụng trực tiếp 

quan niệm của Putnam (2000: 19), chúng tôi dùng khái niệm vốn xã hội để chỉ mạng lưới xã 

hội, lòng tin, và quan hệ có đi có lại giữa các chủ thể hành động. Chúng tôi vận dụng quan 

điểm vốn xã hội chuyển đổi thành vốn con người (Bourdieu 1986), vốn xã hội tạo dựng vốn 

con người (Coleman 1988), nhất là quan điểm về tác động tích cực và hệ quả tiêu cực của vốn 
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xã hội mà nhiều tác giả đã bàn đến (Bourdieu 1986; Coleman 1988; Fukuyama 2002; Hoàng 

Bá Thịnh 2009; Lê Ngọc Hùng 2008; Lin 2001; Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc 2012; 

Nguyễn Tuấn Anh 2010; Portes 1998; Putnam 2000; Woolcock 1998), để phân tích loại vốn 

này trong quá trình phát triển nguồn nhân lực trẻ. 

Như đã đề cập đến ở trên, trong khuôn khổ đề tài “Vai trò của vốn xã hội trong phát triển 

nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, chúng tôi đã 

tiến hành thu thập cả thông tin định tính lẫn thông tin định lượng. Qua các phương pháp định 

tính, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trường hợp - tức là tìm hiểu sâu, chi tiết, cụ thể về 

trường hợp cụ thể và môi trường, bối cảnh của trường hợp đó trên thực địa - để hiểu sâu vấn đề 

nghiên cứu. Để có cái nhìn tổng thể về vốn xã hội, mà cụ thể ở đây là mạng lưới xã hội trong 

tuyển dụng cán bộ trẻ làm việc trong các cơ quan nhà nước, cần tìm hiểu qua những thông tin 

có được từ khảo sát định lượng của đề tài. 

2. Vai trò của vốn xã hội trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ 

Vốn xã hội được quan niệm là mạng lưới xã hội, lòng tin và quan hệ có đi có lại; người ta 

có thể tạo dựng, duy trì và sử dụng mạng lưới, lòng tin, và quan hệ có đi có lại để tìm kiếm 

những lợi ích nhất định trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Việc sử dụng vốn xã 

hội mang lại cả những tác động tích cực lẫn những hệ quả tiêu cực đối với cá nhân và xã hội 

(Bourdieu 1986; Coleman 1988; Fukuyama 2002; Hoàng Bá Thịnh 2009; Lê Ngọc Hùng 2008; 

Lin 2001; Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc 2012; Nguyễn Tuấn Anh 2010; Portes 1998; 

Putnam 2000; Woolcock 1998). Dựa trên quan niệm về tính hai mặt của việc sử dụng vốn xã 

hội, chúng ta sẽ bàn đến vốn xã hội trong việc đề bạt, bổ nhiệm nhân lực trẻ. 

Bố trí công việc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ là một khâu rất quan trọng nhằm phát huy 

năng lực của họ. Nếu bố trí công việc không phù hợp, đề bạt không đúng người, đúng việc thì 

cán bộ trẻ không phát huy được năng lực của mình, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tổ chức và 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Trong cuộc khảo sát này, chúng tôi dựa vào tiêu chí “được cân nhắc vào vị trí công tác tốt 

hơn” để nói về việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ. Kết quả khảo sát cho thấy, một bộ phận 

lớn nói rằng để được cân nhắc vào vị trí công tác tốt hơn họ cần chú trọng vào năng lực chuyên 

môn và thành tích công tác. Cụ thể là có 76,0% số người trả lời nói rằng nếu mong muốn được 

cân nhắc vào vị trí công tác tốt hơn thì họ sẽ chú trọng vào năng lực chuyên môn. Tỷ lệ phần 

trăm số người trả lời nói rằng nếu muốn được cân nhắc vào vị trí tốt hơn họ sẽ chú trọng vào 

thành tích công tác là 72,3%. 

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy vốn xã hội, cụ thể là các loại quan hệ xã hội, được 

rất nhiều người cho rằng cần phải chú trọng nếu muốn được bố trí vào vị trí công tác tốt hơn. 

Kết quả khảo sát cụ thể như sau: 

Quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan, tổ chức:  80,2% 
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Quan hệ với cấp trên: 75,9% 

Quan hệ gia đình, họ hàng: 59,9%   

Quan hệ đồng nghiệp ngoài cơ quan, tổ chức:  53,5% 

Quan hệ bạn bè: 47,5% 

Quan hệ đồng hương: 30,2% 

Qua những số liệu này cho thấy có một số điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, ngoài tiêu chí năng 

lực chuyên môn và bằng cấp chuyên môn, vốn xã hội, được hiểu là các loại mạng lưới quan hệ 

xã hội khác nhau cũng có vai trò rất lớn đối với việc bố trí, đề bạt cán bộ trẻ (thông qua chỉ báo 

cân nhắc vào vị trí công tác tốt hơn). Trong các loại quan hệ trên, quan hệ với đồng nghiệp 

trong cơ quan và quan hệ với cấp trên vẫn là hai loại quan hệ có tỷ lệ rất cao, và cao nhất trong 

sự so sánh với các loại quan hệ khác mà cán bộ trẻ chú trọng để có thể được cân nhắc vào vị trí 

công tác tốt hơn. Ngoài ra, quan hệ với đồng nghiệp ngoài cơ quan cũng có nhiều người chú 

trọng (53,5%). Có thể nói rằng, những con số này cho thấy cả khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. 

Về mặt tích cực, việc có được quan hệ tốt với đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan, với cấp trên 

là một trong những điều kiện quan trọng để một cá nhân cụ thể thực hiện tốt vai trò và vị trí mà 

mình đảm nhiệm, nhất là những công việc gắn liền với các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, 

nếu việc chú trọng vào các quan hệ này để tạo bè cánh, cục bộ, lợi dụng nhằm tranh thủ sự ủng 

hộ của mọi người để được cất nhắc vào vị trí công tác tốt hơn lại là biểu hiện tiêu cực của vốn 

xã hội trong việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ. Như vậy, cần lưu ý đến tính hai mặt của 

vốn xã hội trong việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ. 

Thứ hai, một điều đáng quan ngại là, việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ vẫn chịu sự chi 

phối với những mức độ khác nhau của các loại quan hệ như: quan hệ gia đình, họ hàng, đồng 

hương, bạn bè. Trong đó, quan hệ họ hàng, gia đình vẫn có sự chi phối rất lớn đến việc bố trí, 

đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ. Cụ thể là gần 70,0% số người cho rằng nếu muốn được bổ nhiệm 

vào vị trí công việc tốt hơn thì cần chú ý vào quan hệ gia đình, họ hàng. Ngoài ra, quan hệ bạn 

bè, đồng hương vẫn được rất nhiều người chú trọng nếu họ có mong muốn được bố trí công tác 

tốt hơn. Điều này có thể dẫn đến, hoặc phản ánh vấn đề bè cánh, phe phái trong các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp. Đây thực sự là tác động tiêu cực của vốn xã hội trong việc bố trí, đề bạt, 

bổ nhiệm cán bộ trẻ. 

Một điểm đáng lưu ý ở đây là, nếu xem xét đến các địa phương cụ thể thì chúng ta thấy có 

sự khác nhau giữa các địa phương liên quan đến việc chú trọng vào quan hệ gia đình họ hàng 

trong việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ trẻ. Kết quả khảo sát cụ thể cho thấy, so với các địa phương 

được nghiên cứu, Nghệ An là nơi có tỷ lệ cao nhất (67,% trong tổng số cán bộ trẻ được hỏi) 

cho rằng nếu muốn được cân nhắc vào vị trí tốt hơn thì cần chú trọng vào quan hệ gia đình, họ 

hàng; tiếp đến là Hà Nội, với 66,6%. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ cán bộ trẻ 

cho rằng cần chú trọng quan hệ họ hàng nếu muốn cân nhắc lên vị trí tốt hơn là 55,5%; Đồng 
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Tháp là tỉnh có tỷ lệ thấp nhất (49,4%). Như vậy, quan hệ gia đình, họ hàng trong đề bạt, bổ 

nhiệm cán bộ trẻ - một biểu hiện cụ thể và chủ yếu phản ánh tác động tiêu cực của vốn xã hội 

đối với phát triển nguồn nhân lực trẻ - ở các địa phương khác nhau là khác nhau. 

Từ khảo sát bước đầu nêu một số nhận xét: Năng lực chuyên môn được phần lớn những 

người trả lời trong mẫu khảo sát thừa nhận là yếu tố quan trọng đối với mong muốn được cân 

nhắc lên vị trí công tác tốt hơn. Tương tự như vậy, thành tích công tác cũng được tỷ lệ rất lớn 

số người trả lời là họ cần chú trọng nếu muốn được bố trí, đề bạt, bổ nhiệm. Tuy nhiên, cuộc 

khảo sát cũng cho thấy trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ thì vốn xã hội - các loại quan hệ 

xã hội khác nhau, có vai trò rất quan trọng. Bên cạnh một số tác động tích cực có thể có của 

quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cấp trên - cấp dưới, thì các quan hệ này cũng có thể tạo ra hệ quả 

tiêu cực trong việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ. Đặc biệt là, các quan hệ gia đình, bạn bè, 

đồng hương có vai trò lớn đối với việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ. Đây thực sự là tác động tiêu 

cực của vốn xã hội đối với việc phát triển nguồn nhân lực trẻ ở các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp nhà nước hiện nay. Những quan hệ này có thể làm cho việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ trẻ 

không khách quan, không chính xác, không đúng người, đúng vị trí. Hệ quả của điều này ở góc 

độ tập thể là làm giảm hiệu quả, hạn chế sự phát triển của cơ quan, tổ chức; ở góc độ cá nhân là 

tạo ra bất bình đẳng, xung đột giữa các cá nhân trong cơ quan tổ chức và làm mất cơ hội phát 

triển, thăng tiến của những cán bộ trẻ xứng đáng, có năng lực. 
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BÌNH ĐỊNH: CHA LÀM CHI CỤC TRƢỞNG, 

CON LÀM PHÓ: CÓ SAI… 

 

Ngày 11/3, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đoàn công tác 

của Thanh tra Bộ Nội vụ đã vào địa phương làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn bàn hướng xử lý vụ việc. 

Theo ông Châu, tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục Kiểm 

lâm cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ. 

Những kết luận của đoàn công tác của Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố hoàn toàn trái 

ngược với những tuyên bố trước đó được ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Bình Định với báo chí hồi tháng 10/2016. 

Ông Hổ khẳng định, Sở này đã thưc̣ hiêṇ đúng quy trình trong việc bổ nhiêṃ bà Nguyên 

làm Phó Chi Cục trưởng. 

Nói thêm về nữ cán bộ, trên báo chí, vị Giám đốc Sở khẳng định, bà Nguyên là kỹ sư lâm 

nghiệp, bằng cấp đúng, trình độ chuyên môn, năng lực có. 

“Nếu mình không bổ nhiệm mới là sai. Hơn nữa, sau khi có kết quả tín nhiệm bà Nguyên từ 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tôi đã chỉ đạo bộ phận tham mưu tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh. Qua kiểm tra và tham khảo thì thấy không có văn bản nào cấm việc 

cha hay mẹ làm thủ trưởng, còn con làm cấp phó trong cùng cơ quan”, ông Hổ nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, ông Hổ khẳng định, khi bổ nhiệm bà Nguyên, lãnh đạo Sở đã cân nhắc rất kỹ 

và chưa nhận được bất cứ phản ánh gì từ dư luận. 

Nguồn: baodatviet.vn 

 

HÀ TĨNH: CÁN BỘ THUẾ “NGÃ GIÁ”  

VỚI DOANH NGHIỆP? 

 

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh khẳng định có cuộc ghi âm trao đổi giữa cán bộ thuế với 

doanh nghiệp liên quan chuyện tiền bạc. 

Đó là định hƣớng của các sếp? 

Thời gian gần đây, trên một tài khoản Facebook có đưa đoạn ghi âm được cho là trao đổi 

“làm luật” của một cán bộ thuế ở Hà Tĩnh với lãnh đạo một doanh nghiệp. Theo đó, đoạn ghi 

âm dài hơn 8 phút với nội dung trao đổi “thêm bớt” của một người đàn ông với một phụ nữ. 
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Người đàn ông trao đoạn ghi âm là lãnh đạo một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

Còn người phụ nữ là một cán bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh. Đoạn ghi âm được thực hiện từ 

năm 2015. Mở đầu cuộc trao đổi, hai người hẹn lịch làm việc. Sau đó người đàn ông nài nỉ đối 

phương về mức giá tiền. “Bọn em căng quá anh không đáp ứng nổi. Bữa đó em làm anh trăm 

mấy thành là bốn trăm mấy”, giọng người đàn ông được cho là doanh nghiệp. 

 

Trụ sở Chi cục thuế thị xã Kỳ Anh 

Trong cuộc trao đổi, giọng cán bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh luôn khẳng định mức giá 

trên và cho rằng đó là định hướng của các sếp. “Em cũng nói thật với anh là tiền trăm nỏ phải 

tiền chục chi. Em nói thật. Đó là định hướng của các sếp. Em thấy thế là hợp lý. Anh đề bốn 

trăm không bao giờ nghe”, giọng nữ cán bộ thuế. 

Trong cuộc trò chuyện, người đàn ông đề cập rất nhiều lần đến chuyện đưa tiền cho từng cá 

nhân để chung chi cho cán bộ thuế. “Bữa trước đó, em 20, anh T. 10 triệu, anh H. 50, cho là 

100. Giờ anh H. 200, T. 150, với 130 thì tổng 560. Quá nhiều chứ sao…Thực tế anh muốn nhẹ 

nhàng ngay từ đầu. Vì lâu dài chứ không phải năm nay là xong?”, giọng người đàn ông nhắc 

lại. Đáp lại lời người đàn ông, vị cán bộ thuế khẳng định không được và để truyền đạt lại với 

các sếp. 

Cần thiết chuyển hồ sơ cho công an 

Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh, ông Đinh Nho Hậu thừa nhận đoạn ghi âm giữa lãnh đạo 

một doanh nghiệp và cán bộ thuế thị xã Kỳ Anh là có thật. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục thuế Hà 

Tĩnh cho rằng nội dung trong đoạn ghi âm không phải là vòi vĩnh. 

Theo lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh, người phụ nữ trong đoạn ghi âm đó là Nguyễn Ngọc 

Hoan, cán bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, còn người đàn ông là giám đốc một doanh nghiệp 

trên địa bàn. “Tôi đang yêu cầu báo cáo, sau đó sẽ thẩm định việc này. Hiện doanh nghiệp đã 

có báo cáo gửi Cục thuế tỉnh. Doanh nghiệp cho rằng những con số trong trao đổi là doanh 

nghiệp xin giảm số tiền nộp thuế xuống còn 400 triệu, và đề nghị đưa 80 triệu nhưng chị Hoan 

từ chối”, ông Đinh Nho Hậu nói. 
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Cũng theo ông Hậu nhận định, những con số tiền trong đoạn trao đổi là do lãnh đạo doanh 

nghiệp nói ra, cán bộ thuế không nói. “Nếu chị Hoan nói ra thì mới có biểu hiện tham nhũng rõ. 

Cần thiết chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để làm rõ sự việc”, ông Hậu nói. 

Liên quan sự việc này, tháng 4/2016, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã kỷ luật một loạt cán bộ và 

lãnh đạo vì sai phạm trong quy trình kiểm tra thuế. Theo đó, những cán bộ bị kỷ luật đều được 

nhắc tên trong đoạn ghi âm trước đó. Theo đó, nữ cán bộ Nguyễn Ngọc Hoan (người trao đổi 

trong đoạn ghi âm) bị cảnh cáo, điều chuyển công tác đến Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh, không 

bố trí công việc tiếp xúc với doanh nghiệp. Hai vị cán bộ tên T. và H. được cho là đội trưởng 

đội kiểm tra và Phó Chi cục bị khiển trách. 

Được biết Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh yêu cầu làm rõ nội 

dung trên. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

ĐÖNG… VẪN PHẢI “BÔI TRƠN” 

 

Có lẽ đây là một nhận xét vừa trần trụi vừa chua xót trong báo cáo khảo sát sự hài lòng của 

doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính thuế được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) công bố ngày 07/3. 

Phí “bôi trơn”, hay được gọi là “chi phí không chính thức” như trong báo cáo, là một thực 

tế không thể phủ nhận khi có tới 39% số doanh nghiệp được khảo sát thừa nhận. Điều đáng nói 

là doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì càng phải tốn nhiều phí “bôi trơn” do bị thanh tra, 

kiểm tra thuế càng nhiều. 

Thực tế này có lẽ không phải được vẽ nên mà ngay chính trong buổi giao ban các doanh 

nghiệp phía Bắc ngày 06/3, nhiều đại biểu đã mạnh dạn nói ra điều này. Nó lại được chứng 

minh bằng việc Thanh Hóa vừa đình chỉ chức vụ một phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi 

trường vì nhắn tin vòi vĩnh doanh nghiệp. 

Một thực tế khác mà các doanh nghiệp có lẽ đã phải “ngậm đắng nuốt cay” khi thật thà nói 

rằng: Nếu phí “bôi trơn” có mức giá cụ thể thì doanh nghiệp cũng đưa cho đỡ phiền hà. Nhưng 

rất tiếc, phí “bôi trơn” lại chẳng có giá cố định. Nếu đưa ít thì không yên tâm, đưa nhiều thì… 

thóc đâu mà đãi gà rừng! 

Nhiều doanh nghiệp đã tâm sự: Ai cũng muốn làm ăn đàng hoàng, minh bạch, đúng pháp 

luật nhưng “ai cho tôi đàng hoàng?”. Doanh nghiệp vừa phải ngày ngày lo sản xuất, kinh 

doanh, đối phó với rủi ro từ thị trường biến động, vừa phải đối phó với thái độ “sớm nắng chiều 

mưa” của cán bộ thuế. 
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Bởi cũng như báo cáo chỉ ra, nếu không có phí “bôi trơn”, doanh nghiệp sẽ bị phân biệt đối 

xử. Nhẹ thì bằng thái độ kém lịch sự, văn minh. Nặng thì bằng lối suy diễn, áp đặt những mức 

xử lý nặng nề. Bởi thế mà ở lần thứ hai thực hiện báo cáo, dù nỗ lực tìm ra những điểm tích cực 

trong thực thi thủ tục hành chính thuế nhưng báo cáo của VCCI vẫn phải tô điểm những vấn đề 

từ doanh nghiệp khó tiếp cận thông tin đến chi phí không chính thức và tần suất thanh tra, kiểm 

tra quá nhiều. 

Nhưng nói một cách công bằng, ngành thuế nói riêng và Bộ Tài chính nói chung đã đi đầu 

trong những cải cách, đổi mới thủ tục hành chính. Thành tích giảm thời gian nộp thuế từ 820 

giờ xuống còn 160 giờ phải nói là đáng nể! Ngay cả đối với khảo sát này, cả VCCI và Bộ 

trưởng Đinh Tiến Dũng đều khẳng định: Khảo sát được tôn trọng và độc lập. 

Hệ thống thủ tục hành chính thuế dù còn nhiều điều phải bàn nhưng theo nhận định của 

nhiều doanh nghiệp, đó là một hệ thống tương đối minh bạch, rõ ràng. Nếu cán bộ thuế thực thi 

những thủ tục ấy một cách nghiêm túc, tự nguyện và trung thực, chắc chắn những vấn đề về phí 

“bôi trơn”, thanh tra, kiểm tra chồng chéo đã không xảy ra. 

Cỗ máy hành chính khi phải “bôi trơn” mới vận hành được thì chỉ có thể kết luận: Cỗ máy 

đó đã… khô dầu. Dầu này có lẽ không phải là mức lương, là thu nhập mà là liêm sỉ, tự trọng 

của mỗi cán bộ, công chức ngành thuế. 

Nếu cỗ máy không khô dầu thì chắc chắn không cần những khảo sát của VCCI cũng như 

nhiều tổ chức khác về các bộ phận của bộ máy hành chính. Bởi khi đó sự hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp là lẽ tất nhiên. 

Nguồn: plo.vn 

 

HOT GIRL XỨ THANH ĐƢỢC BỔ NHIỆM THẦN TỐC 

ĐÃ NGHỈ VIỆC TỪ NỬA NĂM TRƢỚC? 

 

Ngày 08/3, ông Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi có 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 01/3, đơn vị đang tiến hành phối hợp với Sở Xây 

dựng thanh tra việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và 

Thị trường bất động sản, Sở xây dựng Thanh Hóa. 

Ông Nhuần cũng cho biết thêm, về số tài sản khủng của bà Quỳnh Anh như báo chí và dư 

luận phản ảnh, đơn vị thanh tra tỉnh đang tiến hành kiểm tra. 

Trao đổi trên báo chí, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của 

UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay, hiện nay UBND tỉnh cũng không được Sở Xây dựng báo cáo 

việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh đang ở đâu, làm việc hay đã xin nghỉ. 
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Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thanh Hóa cho biết bà 

Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng 

Thanh Hóa được thăng tiến “thần tốc”, đã được cơ quan là Sở Xây dựng thông báo dừng đóng 

BHXH từ tháng 9/2016. 

Một cán bộ Phòng quản lý thu, BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết cuối tháng 9/2016, BHXH 

nhận được thư điện tử từ Sở Xây dựng báo giảm nên đơn vị cho dừng thu. Hiện bà Quỳnh Anh 

đã không còn tham gia đóng BHXH nữa. 

Nguồn: vietnammoi.vn 

 

QUAN LỘ THẦN TỐC CỦA “HOT GIRL” THANH HÓA: 

THÊM BẰNG CHỨNG THIẾU TRUNG THỰC 

 

Bà Trần Vũ Quỳnh Anh là Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Ủy viên 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa, nhưng khi bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã nghỉ 

làm việc từ tháng 9/2016 đến nay mà Đảng ủy sở này vẫn không báo cáo về tình trạng sinh hoạt 

đảng của bà Quỳnh Anh lên Đảng bộ cấp trên. 

Một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xác nhận với Thanh Niên, bà Trần Vũ Quỳnh Anh (31 tuổi), 

Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) đã chính thức nộp đơn 

xin nghỉ việc. Thời gian nộp đơn nghỉ việc vào tháng 9/2016, là thời điểm rộ lên thông tin trên 

mạng xã hội về việc bà có quan hệ tình cảm phức tạp tại địa phương. 

Thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của bà Quỳnh Anh cũng thể hiện rõ, bà bắt đầu 

đóng BHXH từ tháng 01/2011 và ngừng đóng từ tháng 9/2016 đến nay. 

Tuy nhiên, ngày 09/3, một lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa (cấp 

trên trực tiếp của Đảng bộ Sở Xây dựng) cho biết đơn vị này vẫn chưa nhận được báo cáo của 

Đảng ủy Sở Xây dựng về việc bà Quỳnh Anh đã nghỉ việc. 

“Ngay trong sáng nay (9/3), chúng tôi đã yêu cầu Đảng ủy Sở Xây dựng báo cáo cụ thể 

bằng văn bản về việc nghỉ việc cũng như tình trạng sinh hoạt đảng của bà Quỳnh Anh. Đến thời 

điểm này, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào từ Đảng bộ 

Sở Xây dựng. Chúng tôi cũng không biết bà này có còn sinh hoạt đảng hay không. Đây là sai 

phạm hết sức nghiêm trọng trong công tác quản lý đảng viên của Đảng ủy Sở Xây dựng; hơn 

nữa bà Quỳnh Anh còn là lãnh đạo chủ chốt và là một ủy viên Ban Chấp hành của Đảng bộ 

Sở”, vị này nói… 

Nguồn: thanhnien.vn 
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CHUYỆN BÀ QUỲNH ANH VÀ CÁCH ỨNG XỬ 

 

Đây rõ ràng là câu chuyện đang thu hút công luận không chỉ vì nữ Trưởng phòng Phòng 

Quản lý nhà và thị trường bất động sản mà còn liên quan đến công vụ và bộ mặt chính quyền 

tỉnh Thanh Hóa. 

Nói gì thì nói, những thông tin nghi vấn về quan lộ thần tốc của bà Quỳnh Anh, cùng khối 

tài sản kếch xù mà nữ trưởng phòng này được cho là sở hữu đang gây ra cho Thanh Hóa cuộc 

khủng hoảng truyền thông. 

Còn nhớ trước đây khi câu chuyện này rộ lên, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã mau mắn 

vào cuộc. Đích thân Bí thư Thanh Hóa là ông Trịnh Văn Chiến đã lên tiếng khẳng định bà 

Quỳnh Anh không phải là “bồ nhí” của mình. Thậm chí chính quyền tỉnh Thanh Hóa còn đề 

nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý những trang mạng đã đăng thông tin được cho là thất 

thiệt về Bí thư Trịnh Văn Chiến và bà Quỳnh Anh. 

Lần này, khi thông tin về vụ việc được dấy lên một lần nữa, công luận lại thấy chính quyền 

tỉnh Thanh Hóa không chủ động cung cấp thông tin cho báo chí như trước đây. Tất cả vẫn chỉ 

dừng lại ở những phát ngôn nói rằng: Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ việc bổ nhiệm bà 

Quỳnh Anh. Trong khi các vấn đề về công việc hiện tại của bà Quỳnh Anh và tung tích của bà 

đều nằm trong tầm quản lý của chính quyền Thanh Hóa. 

Một khi thông tin chính thống không được cung cấp kịp thời thì chính điều đó càng làm cho 

dư luận đồn đoán, bàn tán. Hệ quả dẫn đến là uy tín của quan chức liên quan và cả chính quyền 

đều bị ảnh hưởng. 

Rõ ràng câu chuyện này không còn là chuyện cá nhân của ông Bí thư, lại càng không phải 

là chuyện cá nhân của bà Quỳnh Anh. Khi đã đặt mình vào công vụ thì cũng đồng nghĩa ông bí 

thư, bà Quỳnh Anh và những cán bộ, công chức khác tự nguyện đặt mình dưới sự giám sát của 

người dân và công luận. 

Thế nhưng những thông tin được phát đi những ngày qua dường như chỉ để đối phó và tất 

nhiên công luận hiểu Thanh Hóa đang chọn cách im lặng trước giông bão. 

Trả lời báo chí về những vấn đề dư luận quan tâm, đó không chỉ là nhiệm vụ của chính 

quyền Thanh Hóa trong việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật mà còn là cách bảo 

vệ chính mình. Bởi minh bạch không chỉ là bản chất của công vụ mà còn là một yêu cầu tất yếu 

của một sự chân chính. 

Nguồn: plo.vn 
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LẠ LÙNG XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN Ở QUẢNG BÌNH 

 

Tháng 01/2016, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tổ chức xét tuyển 95 viên chức sự 

nghiệp giáo dục. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển là bà Trần Thị Kim Soa - Phó Trưởng ban Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện thời điểm đó. Phó Chủ tịch Hội 

đồng xét tuyển là bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện. 

Kết quả ở chuyên ngành văn + môn khác, người có tổng điểm cao nhất là Đinh Thị Ngà 

(SN 1987, trú xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa; tốt nghiệp Đại học Sư phạm văn - sử) với 

354,6 điểm. Tuy nhiên vào ngày 10/8/2016, UBND huyện Minh Hóa ra quyết định trúng 

tuyển, trong đó không có tên người có tổng điểm cao nhất là Đinh Thị Ngà. Và cùng với đó, 

thí sinh Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa) tốt nghiệp 

Đại học Sư phạm văn, không có môn khác như kế hoạch tuyển dụng với số điểm thấp đã 

được công nhận trúng tuyển. 

Khi sự việc này bị phản ứng, ngày 16/6/2016, UBND huyện Minh Hóa đã có công văn gửi 

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình xin ý kiến chỉ đạo. Theo trình bày của Hội đồng xét tuyển, sự nhầm 

lẫn trên là do thí sinh Đinh Thị Ngà ghi ngoài bìa hồ sơ dự tuyển chức danh văn + sử, nhưng 

trong nội dung đơn dự tuyển lại ghi chức danh giáo viên văn + môn khác. 

Do sơ suất chưa đối chiếu kỹ giữa nội dung ghi ngoài phong bì và đơn của thí sinh nên Hội 

đồng xét tuyển tham mưu cho UBND huyện thông báo niêm yết công khai danh sách thí sinh 

đủ điều kiện xét tuyển. Sau khi niêm yết, thí sinh Ngà gặp Hội đồng xét tuyển báo cáo việc 

nhầm lẫn và xin điều chỉnh chức danh dự tuyển là giáo viên văn + môn khác theo như đơn đã 

nộp trong hồ sơ xét tuyển. Sau đó Hội đồng xét tuyển điều chỉnh chức danh xét tuyển của thí 

sinh Ngà từ văn + sử sang văn + môn khác. UBND huyện Minh Hóa đề nghị Sở Nội vụ Quảng 

Bình điều chỉnh tăng thêm 1 chỉ tiêu tuyển dụng ở chức danh giáo viên văn + môn khác trong 

nguồn biên chế dự phòng của huyện để UBND huyện công nhận kết quả bổ sung cho thí sinh 

Đinh Thị Ngà. 

Đến ngày 22/6/2016, ông Hoàng Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - đã ký công văn 

cho phép bổ sung 1 chỉ tiêu vào vị trí giáo viên văn + môn khác và xác định trúng tuyển. Sau 3 

tháng bị đánh rớt mặc dù có tổng điểm cao nhất, thí sinh Đinh Thị Ngà đã được trúng tuyển bổ 

sung, trong khi thí sinh đã bị rớt là Trần Thị Huyền Trang đã được công nhận kết quả trúng 

tuyển trước đó. Kế hoạch xét tuyển 95 người bây giờ nâng lên thành 96 người từ lỗi của Hội 

đồng xét tuyển. 

Ngày 09/3/2017 trả lời PV Báo Lao Động, ông Đinh Hữu Niên - Chủ tịch UBND huyện 

Minh Hóa - cho biết, sai phạm liên quan đến việc thí sinh Ngà bị loại mặc dù có tổng điểm cao 

nhất thuộc về Hội đồng xét tuyển. Trả lời về trách nhiệm liên quan trong việc để xảy ra những 

39



 

  

 

 

GÓC NHÌN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

sai sót trong công tác tuyển dụng giáo viên gây bức xúc cho dư luận địa phương, đặc biệt là 

trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển là bà Trần Thị Kim Soa và Phó Chủ tịch Hội 

đồng xét tuyển Trần Thị Thanh Hương, ông Niên cho biết đến nay UBND huyện vẫn chưa có 

các hình thức xử lý. “Hiện thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra, khi có kết luận thanh tra, Hội 

đồng xét tuyển sai phạm đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó” - ông Niên nói. 

Nguồn: laodong.com.vn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ HẢI DƢƠNG 

ĐẶC CÁCH TUYỂN CON TRAI LÀM PHÓ PHÕNG 

  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa công bố quyết định kiểm tra các dấu hiệu sai 

phạm đối với ông Phạm Văn Tỏ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh trong việc phê duyệt 

tuyển dụng cán bộtheo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ nhằm đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp 

đối với ông Phạm Văn Tỏ. 

Trước đó, ông Phạm Văn Tỏ đã ký quyết định đặc cách cho con trai mình là ông Phạm 

Văn Kháng (37 tuổi) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương) mà không cần qua thi tuyển công 

chức.Trong quá trình Bộ Nội vụ thanh tra công tác cán bộ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tỉnh Hải Dương thì con trai ông Phạm Văn Tỏ mới tự nguyện nộp đơn xin chuyển về đơn vị 

cũ công tác. 

Theo kết luận của thanh tra của Bộ Nội vụ, tại Sở này, có 02 công chức được bổ nhiệm 

giữ chức vụ Phó Trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành 

chính.Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở chưa đủ để đánh giá, nhận xét về 

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

nhiệm phó trưởng phòng. Có trường hợp trình tự bổ nhiệm chưa thể hiện bằng văn bản lưu 

trong hồ sơ bổ nhiệm.Trong quá trình thanh tra, giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

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

nguyện) và một Phó Trưởng phòng được chuyển công tác. 

Nguồn: tuoitre.vn 
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“QUAN CHỨC TRÔNG NHƢ THẾ NÀO?" 

 

Nếu trước đây được hỏi “Quan chức trông như thế nào?”, chắc hẳn chúng ta sẽ mường 

tượng ngay đến hình ảnh những “ông to, bà lớn” mặc đồ Tây, xách ca táp và bước xuống từ 

chiếc xe biển xanh. 

Đã từ lâu, việc làm quan thì phải đi xe công đã trở thành điều “tất lẽ dĩ ngẫu” của cuộc 

sống. Khi một hình ảnh đã trở thành một tư tưởng “thâm căn cố đế” trong xã hội thì việc thay 

đổi thật không dễ dàng. Sự không dễ dàng ấy đã được thực tế chứng minh. 

Năm 2007, khi nhận thấy một khoản kinh phí lớn có thể được tiết kiệm từ xe công, Bộ Tài 

chính đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành những chính sách đầu tiên về khoán 

kinh phí sử dụng xe. Tuy nhiên, sau 5 năm tổng kết lại, việc thực hiện không thu lại được kết 

quả là bao do những quy định này vẫn chỉ mang tính tự nguyện. Năm 2013, tình hình thu ngân 

sách gặp khó khăn, vấn đề tiết kiệm được đặt lên hàng đầu, việc “bắt buộc” khoán xe công lại 

được nhắc tới nhưng ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Dư luận thì vỗ tay ủng 

hộ trong khi các đối tượng đang được sử dụng xe thì còn nhiều lý lẽ, từ dịch vụ công chưa phát 

triển, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, đặc thù công tác đến đảm bảo an toàn,... Dự thảo của Bộ Tài 

chính đưa ra cứ như vậy “xoay theo chiều gió” tới 2 năm sau, năm 2015, mới được thành hình 

bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức 

và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Quyết định này tuy vẫn chưa đưa được từ “bắt buộc” vào thực hiện, song, việc thống nhất 

lại định mức từ 1 đến 2 xe/đơn vị cho tất cả các cơ quan, đơn vị, nếu thừa thì phải điều chuyển, 

thanh lý đã góp phần giảm bớt khoảng 7.000 đầu xe công trên cả nước. Khi số xe giảm đi mà 

nhu cầu sử dụng vẫn còn, các cá nhân, cơ quan, đơn vị ắt sẽ phải chuyển dần sang hình thức 

khoán kinh phí. 

Vừa qua, hưởng ứng Quyết định nói trên, Bộ Tài chính đã tiên phong, theo sau là Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, TP. Hà Nội áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 

với các chức danh được đưa đón từ nhà đến nơi làm việc. 

Đến nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra các phương án sửa đổi, 

bổ sung Quyết định nói trên với hi vọng sau gần 10 năm lênh đênh, câu chuyện “bắt buộc” 

khoán xe công có thể chính thức được thực hiện. Cũng là lúc cuộc cải cách tư tưởng ăn sâu, 

bám chắc về “quan chức” của xã hội chính thức thành công. 

Khi đó, nếu được hỏi “Quan chức trông như thế nào?”, có lẽ chúng ta sẽ liên tưởng tới 

hình ảnh vị Thủ tướng vui vẻ chuyện trò với khách Tây giữa khu phố cổ, hình ảnh Phó Thủ 

tướng giản dị xắn quần dọn rác cùng thanh niên, hay nụ cười tươi rói của vị Thứ trưởng bước 
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xuống từ chiếc taxi thay vì ô tô biển xanh. Những hình ảnh theo đúng nghĩa “gần dân” trong 

thông điệp mà lãnh đạo Đảng, Chính phủ thường hay nhắc tới. 

Nguồn: baohaiquan.vn 

 

QUÁN “CÀ PHÊ CHỦ TỊCH”: TỪ TƢ DUY “HÀNH LÀ 

CHÍNH” SANG TƢ DUY “PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP” 

 

Khởi đầu từ Đồng Tháp, hiện nay mô hình cà phê doanh nhân nơi gặp gỡ giữa doanh 

nghiệp và lãnh đạo tỉnh đã lan rộng ra khắp cả nước trở thành một điểm sáng về cải thiện môi 

trường kinh doanh tại địa phương. Trong khuôn khổ lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) 2016, chiều ngày 14/3, VCCI phối hợp với USAID tổ chức buổi cà phê doanh nhân 

nhằm chia sẻ kinh nghiệm và phát triển mô hình cà phê doanh nhân đến khắp các tỉnh, thành 

trong cả nước. 

Môi trường cà phê doanh nhân đã tạo sự tương tác hai chiều cho doanh nghiệp và chính 

quyền, chia sẻ thông tin. Ban đầu có thể là nơi để doanh nghiệp bày tỏ những khó khăn, sau đó 

là những hiến kế, sáng kiến cho địa phương. Ngược lại, lãnh đạo địa phương có thể qua đó 

thăm dò ý kiến doanh nghiệp, để bồi dưỡng về kinh tế thị trường, tư duy cho lãnh đạo tỉnh, bởi 

những doanh nhân là người sát thị trường nhất, giúp lãnh đạo tiếp cận được tư duy thị trường 

và vận dụng vào việc quản lý của địa phương. 

Bỏ qua những thủ tục hành chính có thể kéo dài hàng tháng, ở bàn cà phê này doanh nhân 

có thể gặp gỡ trự tiếp, nói thẳng, nói thật, trình bày nguyện vọng và được tháo gỡ những khó 

khăn. Từ tư duy "hành là chính" sang tư duy "phục vụ doanh nghiệp" đó là lợi ích thiết thực 

nhất của cà phê doanh nghiệp, ở đó các lãnh đạo tỉnh bỏ qua những thủ tục hành chính, trực 

tiếp trao đổi và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mô hình này đã đem lại hiệu quả tích cực, 

giúp doanh nghiệp có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và nhận được nhiều đánh giá 

cao từ các chuyên gia.  

Tại lễ công bố chỉ số PCI 2016, Chủ tịch VCCI đã kêu gọi các địa phương phát triển mô 

hình cà phê doanh nhân, lắng nghe tiếng nói của doanh nhân, doanh nghiệp, tăng cường hợp tác 

giữa chính, quyền địa phương, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi, tháo bỏ những rào cản 

hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 

Nguồn: ndh.vn 
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THÁI NGUYÊN: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN BỔ NHIỆM “THỪA” 23 CÁN BỘ 

 

Chuyện có thật xảy ra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên khi thanh 

tra tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ rõ sai phạm trong bổ nhiệm thừa cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng ban và một số đơn vị trực thuộc sở này. 

Theo Quyết định số 762/QĐ-UBND năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên, biên chế và 

hợp đồng lao động được giao của sở này năm 2014 là 687 người; năm 2015 là 674 người. Công 

tác tuyển dụng được thực hiện theo quy định và được Sở Nội vụ thẩm định. Tuy nhiên, có tới 

23 vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, nhiều hơn so với đề án vị trí việc làm. 

Theo quyết định của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôncó 5 phòng, 

ban chuyên môn nhưng cả 5 phòng, ban đều có số lượng lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên hoặc 

vượt quá số cán bộ lãnh đạo theo đề án. Đáng nói, có một số phòng chuyên môn cán bộ nhiều 

hơn chuyên viên như Phòng Kế hoạch tài chính biên chế 11 nhưng có tới 7 lãnh đạo (1 trưởng 

phòng và 6 phó phòng); Phòng Quản lý xây dựng công trình biên chế có 4 thì có tới 3 lãnh đạo. 

Cá biệt, theo tìm hiểu của phóng viên, trường hợp bà Hà Thu Hiền - Giám đốc Ban quản 

lý các dự án đầu tư và xây dựng (Ban Quản lý Dự án, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thônThái Nguyên) để xảy ra sai phạm vẫn được lên chức. 

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Dự án đã quyết toán tăng sai 

chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công, tăng về giá trị quyết toán công trình “Di 

chuyển tuyến kênh giữa hồ Núi Cốc”. Cụ thể, tăng sai về giá trị quyết toán công trình gần 162 

triệu đồng... 

Trước những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm điểm trách nhiệm bà Hà Thu Hiền Giám đốc Ban Quản lý 

Dự án, kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư dự án - Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn do chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình. 

Tuy nhiên, điều khiến dư luận ngạc nhiên là chỉ một ngày sau khi có kết luận thanh tra, 

ngày 28/12/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định thành lập 3 ban chuyên 

ngành và bà Hiền được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Bản Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một cán bộ khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thônThái Nguyên cũng có dấu hiệu bổ nhiệm bất thường. Đó là ông Nguyễn Văn Trường, trước 
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đây làm việc ở Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thái Phương (vốn là một doanh nghiệp tư 

nhân chuyên tư vấn, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng). 

Tháng 6/2014, ông Trường được bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Phòng quản lý 

xây dựng công trình và đúng 1 năm sau (tháng 6/2015) ông được bổ nhiệm lên Trưởng phòng. 

Người ký quyết định bổ nhiệm ông Trường là ông Nguyễn Quốc Minh, lúc đó đang làm Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chỉ sau ít ngày bổ nhiệm ông Trường, ông Minh 

được điều chuyển sang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên. 

Trao đổi với Phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Trường khẳng định mình được bổ 

nhiệm đúng quy trình, không có gì bất thường. Trong khi đó, ngày 9/3, lãnh đạo tỉnh Thái 

Nguyên đã có cuộc họp với đại diện Sở Nội vụ, Thanh tra và Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Thái Nguyên. Ông Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho 

hay: “Việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp của 

anh Trường và chị Hiền cũng không có gì bất thường”. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

TIẾP VỤ LÙM XÙM Ở BỆNH VIÊN TÂM THẦN 

TRUNG ƢƠNG 2: CHI LỐ HÀNG TỶ ĐỒNG 

VẪN ĐƢỢC TÁI BỐ NHIỆM 

 

Ngày 24/5/2016, Thanh tra Bộ Y tế kết luận, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đã quyết 

toán lố cho nhà thầu trong hạng mục gói thầu xây lắp Khoa Dinh dưỡng và gói thầu XL07.2010 

gồm các hạng mục đường dây trung hạ thế, hệ thống chiếu sáng, trạm biến áp và yêu cầu xem 

xét trách nhiệm đối với lãnh đạo của Bệnh viện này. Thế nhưng sau đó, các lãnh đạo của Bệnh 

viện Tâm thần Trung ương 2  đều thoát án kỷ luật ngoạn mục. Thậm chí, Giám đốc Bệnh viện 

còn được tái bổ nhiệm chức vụ. 

Theo kết luận thanh tra Bộ Y tế, trách nhiệm của việc để xảy ra các sai phạm trên thuộc 

về chủ đầu tư, ông Bùi Thế Khanh, Giám đốc Bệnh viện; ông Đào Nguyên Bình, Phó Giám đốc 

Bệnh viện, Trưởng Ban quản lý dự án; ông Nguyễn Văn Cầu, Phó Giám đốc Bệnh viện, Phó 

Trưởng Ban quản lý dự án; ông Phạm Văn Thuần, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, ủy viên 

Ban quản lý dự án; các thành viên Ban quản lý dự án; đơn vị tư vấn giám sát; nhà thầu thi công 

và Hội đồng nghiệm thu. 

Ngày 05/7/2016, Hội đồng kỷ luật đã tổ chức họp tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2  

để xem xét và tư vấn với Bộ trưởng việc áp dụng hình thức kỷ luật với ông Bùi Thế Khanh – 
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Giám đốc, ông Đào Nguyên Bính – Phó Giám đốc phụ trách kinh tế, ông Nguyễn Văn Cầu – 

Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. 

Thế nhưng, thật lạ sau khi bỏ phiếu kín có 4/5 (80%) thành viên nhất trí không kiến nghị 

kỷ luật đối với ông Bùi Thế Khanh, chỉ 1/5 (20%) thành viên hội đồng kỷ luật nhất trí kiến nghị 

hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông này. Tương tự đối với ông Đào Nguyên Bính cũng có 

4/5 (80%) thành viên nhất trí không kiến nghị kỷ luật, chỉ 1/5 (20%) thành viên hội đồng kỷ 

luật nhất trí kiến nghị hình thức kỷ luật khiển trách. Còn ông Nguyễn Văn Cầu thì 5/5 (100%) 

thành viên hội đồng kỷ luật nhất trí không kiến nghị kỷ luật. 

Với việc thoát được kỷ luật một cách ngoại mục như trên, ngày 05/8/2016 ông Bùi Thế 

Khanh được Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung 

ương 2  có thời hạn 5 năm kể từ ngày 05/11/2015. 

Nguồn: baophapluat.vn 

 

VỤ BỔ NHIỆM SAI QUY ĐỊNH 

TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN: 

 UBND TỈNH LẠNG SƠN CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC SAI PHẠM 

 

Báo Đại Đoàn Kết đã đăng tải 2 bài báo phản ánh về sự việc, trong hai năm 2014 và 2015, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 28 lượt 

chức  danh  Trưởng  phòng,  Phó Trưởng  phòng và tương đương. Tuy nhiên, công tác bổ 

nhiệm còn hàng loạt vi phạm. 

Đáng chú ý, có 8 trường hợp không có phiếu lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để bổ 

nhiệm chức vụ... Ngoài ra, trong việc bổ nhiệm lại, Sở này cũng bổ nhiệm lại 3 trường hợp mà 

không có tờ trình bổ nhiệm lại. 7 trường hợp bản kê khai tài sản chưa đúng mẫu. 4 trường hợp 

không có bản nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 3 trường hợp có bản nhận 

xét của cấp ủy cấp trên trực tiếp nhưng chưa được cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận và 7 

trường hợp không có biên bản kiểm phiếu của tập thể lãnh đạo. 

Đặc biệt, trong đó trường hợp bà Nguyễn Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản và 

ông Phạm Tuấn Lâm- Phó Chánh Văn phòng Sở được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn điều động không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. 

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Phùng Đức Tứ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lạng 

Sơn cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc. Ông Tứ cho rằng, những trường hợp được bổ 

nhiệm không có trong quy hoạch, thiếu các văn bằng, chứng chỉ… tại Sở Văn hóa, Thể thao và 
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Du lịch Lạng Sơn thì phải bổ sung hồ sơ, thủ tục cho đúng quy định. Còn riêng hai trường hợp 

Nguyễn Thị Thắm và Phạm Tuấn Lâm thì phải hủy để làm lại quy trình bổ nhiệm cho đúng quy 

định. Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phùng Đức Tứ  trong kết luận thanh tra đã yêu cầu 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm điểm các tập thể cá nhân liên quan. Một là người đứng 

đầu, hai là cấp phó cũng kiểm điểm ở mức độ nào đấy rồi tới phòng Tổ chức cán bộ cũng phải 

kiểm điểm nghiêm túc. Giám đốc Sở Nguyễn Phúc Hà cũng phải có trách nhiệm liên quan.  

Lý giải về xử lý trách nhiệm của cá nhân liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Lạng Sơn cho hay, sở đã kiểm điểm trách nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở, 

phê bình trước toàn đơn vị và điều chuyển công tác.  

Nói về trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Phúc Hà trình bày “Thủ tục tồn tại này là trách 

nhiệm của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sẽ nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót để đảm bảo đúng quy 

định tuy nhiên việc khắc phục phải có thời gian, lộ trình…”. 

Trao đổi với phóng viên về những sai phạm nêu trên tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Lạng Sơn, ông Phạm Ngọc Thưởng- Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý khắc phục sai phạm và rút kinh nghiệm. Thực ra sự 

việc sai phạm xảy ra vào từ thời Giám đốc cũ chứ không phải Giám đốc mới Nguyễn Phúc Hà.  

Nguồn: daidoanket.vn 

 

THANH HÓA: GIÁO VIÊN KHÓC NỨC NỞ 

VÌ BỊ ĐIỀU XUỐNG DẠY MẦM NON 

 

Trước tình trạng thừa thiếu giáo viên bất hợp lý, nhiều địa phương đã điều giáo viên phổ 

thông dôi dư xuống dạy mầm non.Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương 

dừng việc bồi dưỡng giáo viên để điều xuống dạy mầm non, Thanh Hóa vẫn tiến hành các khóa 

tập huấn gây hoang mang, lo lắng cho nhiều cô giáo.  

Ở Thanh Hóa, 250 giáo viên phải chuyển công tác về trường mầm non trong thời gian từ 

2 đến 3 năm tùy địa bàn.Việc này khiến nhiều người bức xúc khi họ nằm trong diện bị điều 

chuyển bất hợp lý.Họ cho rằng, việc điều chuyển là không công bằng vì không đặt tiêu chí giáo 

dục lên hàng đầu. 

Trả lời phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), giáo viên Phạm Huyên, người nằm 

trong diện bị điều xuống dạy mầm non, không khỏi ấm ức khi nhìn lại quá trình phấn đấu 13 

năm với các loại giấy khen đủ danh hiệu. 
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Nghĩ tới một tháng, thậm chí một năm tới không được đứng trên bục giảng, nữ giáo viên 

bật khóc. 

Cô Huyên cũng cảm thấy việc điều chuyển không công bằng và không đặt tiêu chí giáo 

dục lên hàng đầu. Cô thuộc diện điều động chỉ vì là giáo viên Ngữ văn trẻ nhất trường. 

Theo các giáo viên, việc điều động này không khác gì đánh đố vì họ chỉ được đào tạo để 

dạy chuyên biệt từng môn. 

Cô Hà Thị Liễu, giáo viên trường Mầm non Thanh Kỳ ở Như Thanh không kìm nổi nước 

mắt khi nói về việc bị điều chuyển. Từ một giáo viên dạy Văn, cô bị phân làm công tác lau dọn 

phòng học, dọn nhà vệ sinh và hỗ trợ trông trẻ. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

CÀ MAU: TRƢỞNG PHÕNG THANH TRA 

CHỐNG THAM NHŨNG LÀM CÔNG VĂN GIẢ 

 

Ngày 13/3, ông Huỳnh Quốc Hoàng - Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau cho biết 

“đang xử lý” thuộc cấp liên quan việc làm giả công văn của đơn vị gởi Tổng thanh tra 

Chính phủ. 

Theo một nguồn tin, người trong diện “đang xử lý” là ông Ngô Trường Sơn, Trưởng phòng 

Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau. Hiện ông Sơn đã 

bị cơ quan kiểm điểm. 

Trước đó, nhiều người dân ở xã Khánh Thuận (huyện U Minh) truyền tay nhau công văn 

(06/TT-XLSTT ký ngày 10/01/2017) của Thanh tra tỉnh Cà Mau gửi Tổng Thanh tra Chính phủ 

với nội dung đề nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trong đó có đề nghị Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra xác minh việc Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp U Minh Hạ có dấu hiệu cố ý không thực hiện kết luận thanh tra số 13/2014. 

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, không có công văn nào gởi Thanh tra Chính phủ 

với nội dung trên. Tại văn thư của của cơ quan cũng không có bản lưu, nhật ký công văn đi, 

đóng dấu…. 

Nguồn: tuoitre.vn 
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LONG AN: VẪN CÕN “CÕ DỊCH VỤ” 

TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

 

Có trường hợp một đơn vị đứng tên để nộp hơn 230 hồ sơ các thủ tục khác nhau, camera 

giám sát tại Trung tâm ghi nhận nhiều gương mặt quen thuộc tới lui nộp hồ sơ. 

Đó là thông tin mà ông Mai Văn Nhiều - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An cung cấp 

trong buổi công bố văn bản về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính tại tỉnh Long An. 

Theo báo cáo, từ khi đưa vào hoạt động giữa tháng 10/2016 đến nay, Trung tâm phục 

vụ hành chính công tỉnh Long An đã nhận hơn 8.000 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục của 6 sở, 

ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó đã giải quyết hơn 7.200 hồ sơ. 

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều trường hợp dù nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công nhưng vẫn phải đi đến các sở ngành liên quan để giải quyết. 

Bên cạnh đó, khi cần bổ sung, điều chỉnh hồ sơ thì các cán bộ của sở, ngành lại liên hệ, yêu 

cầu trực tiếp với doanh nghiệp mà không thông qua cán bộ một cửa. 

Đội ngũ cán bộ cũng chưa đáp ứng kịp thời việc sử dụng hồ sơ điện tử để giải quyết thủ tục 

hành chính mà còn chờ hồ sơ giấy, gây sự chênh lệch, kéo dài thời gian giải quyết. 

Đặc biệt, qua việc giám sát công vụ, cơ quan chức năng còn phát hiện có dấu hiệu “cò dịch 

vụ thủ tục hành chính” vẫn chi phối quá trình giải quyết thủ tục hành chính… 

Nguồn: tuoitre.vn 
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TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT VỀ CÔNG KHAI 

THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cung cấp thông 

tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên, từ đó bố trí nguồn lực phù hợp để đáp 

ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho công dân. 

 

Ảnh minh họa 

Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. 

Chỉ thị nêu rõ, Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 

1/7/2018. Đây là đạo Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước. 

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả đạo Luật này, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo 

khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành. 

Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương quán triệt nội dung và tinh thần các quy định của Luật tiếp 

cận thông tin. Bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về 

quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan để kịp thời tự mình hoặc đề xuất với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin.\ 
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Bố trí đầu mối cung cấp thông tin 

Các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành Luật như: Phân công, bố 

trí cơ quan, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm đầu mối 

cung cấp thông tin; bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện 

của từng cơ quan. 

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc lập, vận hành cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm 

cung cấp thông tin, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; 

củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin. 

Ngoài ra, cần trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần 

thiết khác để đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan và 

qua mạng điện tử. 

Thường xuyên cập nhật và công khai thông tin 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cung cấp thông 

tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương, từ đó bố trí 

nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho công dân. 

Hoàn thành việc lập Danh mục thông tin phải được công khai; đăng tải Danh mục trên 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày; 

thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo 

Danh mục thông tin. 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, phân loại, kiểm tra và 

bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc 

cung cấp thông tin nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng. 

Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà 

nước và phương tiện thông tin đại chúng. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO 

ĐỐI VỚI THANH TRA NGÀNH GIAO THÔNG 

 

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối 

với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải. 

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với người được bổ nhiệm 

giữ chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn thuộc Cục trực thuộc Bộ, Đội 

Thanh tra - An toàn thuộc Cục thuộc Tổng cục, Đội Thanh tra - An toàn của Chi cục thuộc Cục 

trực thuộc Bộ và Đội nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Nguyên tắc, các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và cách trả 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu trên được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2005/TT-

BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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NHÂN SỰ BỘ CÔNG AN 

 

Ngày 13/3, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức lễ công bố và trao quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng 

tướng Lê Quý Vương. 

 
Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp tục làm Thứ trưởng Bộ Công an 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 245/QĐ-TTg, bổ nhiệm lại Thượng tướng 

Lê Quý Vương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 20/3. 

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú 

Thọ. Ông là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ công an cơ sở, với hơn 43 năm 

trong ngành. 

Ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng 

lực lượng - Bộ Công an. Tháng 3/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV... 

Nguồn: plo.vn 
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ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM NHÂN SỰ BỘ ĐỘI BIÊN PHÕNG 

 

Ngày 16/3, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng (BĐBP) đã trang trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, 

Tư lệnh BĐBP; Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP đã đến dự và 

trao quyết định. 

 

Trung tướng Phạm Huy Tập trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cán bộ 

Tại buổi lễ, 57 cán bộ được trao các quyết định đảm nhiệm các chức danh: Phó Tham mưu 

trưởng BĐBP; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP; Trưởng, Phó phòng Tài chính Bộ Tư 

lệnh BĐBP; Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Bộ Tư lệnh BĐBP; Phó Giám đốc Học viện Biên 

phòng; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Trường Thành BĐBP; Chủ tịch, Giám đốc 

Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Sơn Hải BĐBP;  

Chỉ huy trưởng BĐBP các tỉnh Thái Bình, Kiên Giang, Hà Giang, Đăk Nông, Nghệ An, Tây 

Ninh, Ninh Thuận;  

Chính ủy BĐBP các tỉnh: Bình Định, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bình 

Định; Chính ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP; Hải đoàn 38 BĐBP;  

Phó Chỉ huy trưởng các tỉnh: Đắk Nông, Nam Định, Kiên Giang, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bà 

Rịa  - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Tiền Giang, Trà Vinh, Sơn La; 

Phó Chính ủy BĐBP các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Bình Định, Sóc Trăng, Đồng Tháp và 

thành phố Hải Phòng; Phó Chính ủy Trường Trung cấp 24 BĐBP; Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu 

cần BĐBP.... 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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ÔNG HOÀNG NGỌC HUY GIỮ CHỨC VỤ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM 

 

Chiều 9/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục 

trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đối với ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch 

Tài chính (Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam). 

Thời gian giữ chức vụ là 05 năm. 

 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa trao Quyết định và tặng hoa 

tân Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Hoàng Ngọc Huy 

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn 

 

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM NHÂN SỰ MỚI TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Sáng ngày 13/3/2017, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, ông Võ Ngọc 

Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng đã trao quyết định điều động ông Lê Minh Tường - Phó 

Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng giữ chức vụ 

Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư thành phố Đà Nẵng (ban này trực thuộc UBND 

thành phố) trong thời hạn 05 năm. 

Cũng trong sáng ngày 13/3, ông Trần Văn Hoàng - Trưởng ban Quy hoạch, Xây dựng và 

Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm chức vụ 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. 
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Ông Lê Minh Tường được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng 

 
Ông Trần Văn Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 

Nguồn: plo.vn 

 

NHÂN SỰ MỚI TỈNH KON TUM, TỈNH PHÖ YÊN 

 

* Tỉnh Kon Tum: 

Tại Quyết định 318/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên. 

Ngày 9/3/2017, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Công an 

tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại 

chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đối với Đại tá Hiêng Lăng Hóa. 
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Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum Nguyễn Công Văn trao quyết định 

của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Hiêng Lăng Hóa 

* Tỉnh Phú Yên: 

Chiều ngày 9/3/2017, tại Kho bạc Nhà nước Phú Yên, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

Nguyễn Hồng Hà đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Kim Khuyên, 

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên từ 

ngày 01/3/2017. 

 

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt 

trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phú Yên 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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