


 

  

 

TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 

 

Chiều ngày 30/5/2017, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (Ban Chỉ đạo) 

của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương . 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì 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 phát biểu tại Hội nghị 

Dự Hội nghị có 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; các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo và Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ và chuyên viên phụ trách 

cải cách hành chính các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ. 

Tại địa phương có các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực Tỉnh ủy, Thành 

ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Cải cách hành chính các Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác 

CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2017. 

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành 69 Nghị định để điều 

chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được các bộ, 

ngành quan tâm đẩy mạnh, trọng tâm là theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp và phát triển nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây 
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dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển để phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Về  hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội 

vụ đã thẩm định Nghị định của 21/21 bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Công an), Chính 

phủ đã ban hành 11 Nghị định của các cơ quan. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ 

quan liên quan để xây dựng các dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

Các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc rà soát về tổ chức bộ máy và trình cấp có thẩm 

quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quyết định quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các bộ, 

ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng 

tâm là các thủ tục hành chính như: Nộp thuế và bảo hiểm xã hội; cấp phép xây dựng; tiếp cận 

điện năng; đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; thông quan hàng hóa qua biên giới. 

Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục 

hành chính được triển khai tích cực, sáng tạo ở một số bộ, ngành. Văn phòng Chính phủ tiếp tục 

duy trì có hiệu quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ. 

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần 

nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công 

khai, minh bạch, thuận tiện. Việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính 

công cấp tỉnh, cấp huyện tại một số địa phương bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. 

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, các bộ, ngành, địa phương 

tập trung xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, 

tạo cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý công chức. 

 Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cả nước đã tinh giản được 5.062 biên 

chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người, 

trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người; các cơ quan hành chính là 2.824 người; 

các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.791 người; cán bộ, công chức cấp xã là 4.086 người; doanh 

nghiệp nhà nước 122 người. 

Về cải cách tài chính công, triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, có 07 bộ được giao chủ trì xây dựng, trình Chính 

phủ ban hành nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực 

do bộ phụ trách. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
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Về hiện đại hóa hành chính, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP 

của Chính phủ, đã có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành 

kế hoạch để triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường đầu tư 

cho việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, nhất là trong các giao dịch điện tử; triển khai có hiệu 

quả việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương tới Văn 

phòng Chính phủ đã giúp hình thành hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ 

Trung ương đến địa phương. 

Đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công theo 

danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, đạt tỷ lệ 77%, góp phần tiết kiệm thời gian, cắt 

giảm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm sách nhiễu nhân dân khi thực hiện thủ 

tục hành chính. 

Tuy nhiên, công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm còn có những hạn chế như: Chất lượng 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu; việc công khai  thủ tục hành 

chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp 

huyện chưa được thực hiện đầy đủ; nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông 

phần mềm tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm 

chuyên ngành thuộc các lĩnh vực đất đai, công an, thuế, hải quan... dẫn đến khó khăn trong việc 

chia sẻ dữ liệu thông tin để theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp... 

Tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp đối với các 

vấn đề như ưu tiên xây dựng thể chế; hoàn thiện chức năng, nhệm vụ, tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước các cấp, cải cách TTHC, xác định rõ các mô hình trung tâm hành chính công, hướng 

dẫn thực hiện về quản lý CCHC, phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, giao 

quyền tự chủ, xã hội hóa cho các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, xây dựng Chính 

phủ điện tử, chính quyền điện tử trong đó ưu tiên cho phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ sở 

dữ liệu quốc gia; đổi mới một số nội dung về đào tạo công chức, viên chức; phân cấp trong tuyển 

dụng, thi tuyển, thi nâng ngạch.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhiều bộ và địa phương 

trong triển khai công tác CCHC, tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng nhận định tốc độ CCHC còn 

chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của 

người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nhất quán, kiên trì liên tục trong CCHC, cải 

cách thủ tục hành chính, từ xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh 

giá kết quả CCHC trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. 

Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC được Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Kế hoạch CCHC, Kế 

hoạch rà soát TTHC hàng năm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương. 
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Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị 

trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở 

cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính 

sách về tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ với 

nội dung trọng tâm là: Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; 

tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị cố ý làm trái các quy 

định pháp luật, gây khó khăn cho công dân, tổ chức trong thực hiện TTHC.  

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách TTHC; cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến ở mức độ 3, 4 và tích hợp với Cổng Thông tin dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Chính 

phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ 

vướng mắc khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường kỷ cương hành chính trong hoạt 

động công vụ.  

Phát huy vai trò Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong 

việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, kịp thời tháo 

gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ đơn 

giản hóa TTHC và giấy tờ công dân. 

Văn phòng Chính phủ trong quý III năm 2017 trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế 

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

các cấp, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử 

Phát huy vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương 

trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Căn cứ vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính hàng năm được Bộ Nội vụ công bố, các bộ, 

ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ những điểm mạnh cũng như những 

hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của đơn vị mình được thể hiện thông qua kết quả điểm 

đạt được của từng tiêu chí, lĩnh vực cải cách; từ đó, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu 

kém cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC; 

đồng thời, đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm nhiệm vụ CCHC được triển khai 

đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo; tăng cường đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý tại 

các bộ, ngành, địa phương.  
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Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ cần tích cực đôn đốc các 

thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công; sử dụng có hiệu quả 

các công cụ quản lý, bao gồm: Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, để tham mưu, đề xuất cho Chính phủ ban hành các 

giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC. 

Anh Cao – Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ  

 

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 

 

Chiều ngày 30/5/2017, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành 

chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR Index năm 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính 

phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tại Hội nghị 

Đây là năm thứ năm triển khai công tác xác định kết quả triển khai cải cách hành chính của 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là 

năm đầu tiên triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần 

mới quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Chỉ số cải cách hành chính tiếp 

tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ: Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ chia thành 02 nhóm: 

Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số trên 80% gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài 

chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư 

pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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Nhóm thứ hai đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 70% đến dưới 80% gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, 

Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

Giá trị trung bình của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được 80,94%, không có bộ nào có kết quả 

dưới 70%. Có 8 bộ có chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ. 

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cao nhất với kết quả 92,68%, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội có kết quả thấp nhất với giá trị 71,91%. 

Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy sự nỗ lực cố gắng chung của các Bộ trong 

triển khai công tác CCHC, phản ánh kết quả CCHC ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Chỉ số 

CCHC 2016 cho thấy sự thay đổi trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và những thay đổi 

trong kết quả triển khai của các bộ, các tỉnh trên tất cả các nội dung CCHC. 

Kết quả PAR Index 2016 của các tỉnh, thành phố: 

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố là 74,64%, trong đó có 30/63 

đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 được chia thành 04 nhóm. 

Nhóm A có Chỉ số CCHC trên 90%, Nhóm B từ 80% đến dưới 90% bao gồm 13 đơn vị xếp 

hạng từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 14, Nhóm C từ 70% đến dưới 80% bao gồm 33 tỉnh, thành phố 

xếp hạng từ vị trí thứ 15 đến vị trí thứ 47 và Nhóm D chỉ số dưới 70%, bao gồm 16 tỉnh, xếp 

hạng từ vị trí thứ 48 đến vị trí thứ 63. 

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số CCHC 

năm 2016 đạt được là 90,32% và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số thuộc Nhóm A. 

Hậu Giang là địa phương có Chỉ số CCHC đứng cuối bảng xếp hạng đạt 62,55%, thấp hơn 

27,77% so với vị trí dẫn đầu. 

Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện nội dung phương pháp xác định Chỉ số CCHC, Bộ Nội vụ sẽ 

tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, điều chỉnh nhằm làm cho Chỉ số CCHC ngày càng thiết thực và sát 

với thực tế hơn. Phản ánh được những tác động tích cực của CCHC tới sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Anh Cao – Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 
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CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC 

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

 

Ngày 17/5/2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh 

tế-xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ 

thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm 

trong Chương trình hành động của Chính phủ. Theo tinh thần đó, các bộ, ngành và UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt 

là đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; 

khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, qua theo dõi  tình hình và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp thấy rằng, hoạt 

động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn tồn tại 

những hạn chế, còn những vụ việc gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các 

cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ; thời gian thanh tra kéo dài; nội dung 

tranh tra chưa rõ ràng, có khi vượt ra ngoài thẩm quyền quản lý; chậm ban hành kết luận thanh 

tra, chưa làm rõ được dấu hiệu vi phạm, kiến nghị xử lý chưa cụ thể… 

Thực trạng nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là sự phân công giữa các bộ, 

ngành ở Trung ương và sự phân cấp, ủy quyền giữa các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền 

địa phương chưa rõ ràng. Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại nói trên, Thủ tướng Chính phủ 

yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-

CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, 

Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây 

dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra và đặc biệt là Nghị quyết 

số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra 

hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; 

trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ 

động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án 

xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản 
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trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh 

tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên. 

Đồng thời chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra đã 

phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; chủ động 

kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi cần thiết theo hướng không làm tăng số 

cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra phải đúng thời hạn theo quy định. 

Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết 

định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ 

tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; 

công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ 

nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu 

đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi 

thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. 

Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan 

thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành 

thanh tra phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp 

trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm 

bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị. 

Xử lý đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước 

của mình; kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp theo thẩm quyền về phạm vi, đối tượng, 

nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra; xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy 

ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo. 

Tổng Thanh tra Chính phủ phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm kịp thời phát 

hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm 

quyền;  kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng 

lặp, chồng chéo. 

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm 

tra và các cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp; quyết định thanh tra, kiểm 

tra thiếu căn cứ, không ban hành được kết luận thanh tra, kiểm tra theo các dấu hiệu vi phạm thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

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, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách 
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nhiệm thi hành Chỉ thị này, thường xuyên thông báo và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về 

Thanh tra Chính phủ. 

Lưu Hải Đăng – Vụ CCHC, Bộ Nội vụ 

 

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, 

RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Trương Hòa Bình về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được 

giao, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt 

Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, bố trí biên chế 

phù hợp với công tác pháp chế và công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật; xây dựng và tin học hóa cơ sở dữ liệu; bảo đảm kinh phí cho công tác kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền các văn bản quy 

phạm pháp luật trái pháp luật; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả rà soát, xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; báo cáo kịp thời, đầy đủ 

công tác nêu trên và kết quả xử lý các sai phạm trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, 

thẩm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; rà soát, công bố danh mục văn bản 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định của pháp luật… 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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HÔ HÀO TINH GIẢN BIÊN CHẾ 

NHƯNG TĂNG HƠN 20.000 NGƯỜI 

 

Ngày 27/5, đoàn giám sát của Quốc hội họp phiên thứ hai, nghe Chính phủ báo cáo và giải 

trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011 - 2016. 

Đánh giá về việc thực hiện tinh giản biên chế, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, 

Trưởng đoàn giám sát dẫn chứng, biên chế tăng 20.400 người, bằng 0,57% chứ không phải giảm 

như đã đề ra từ nay đến 2021 giảm 10% (mỗi năm giảm từ 1 - 2%). 

“Việc chi lương, quỹ lương cho biên chế năm 2015 là 405.000 tỷ đồng nhưng đến 2016 đã 

tăng lên 410.000 tỷ đồng, tăng 1,3%. Điều đó cho thấy chúng ta làm chưa hiệu quả, chưa có con 

số thuyết phục”, ông nói. 

Người không làm được việc vẫn ở trong bộ máy 

Thay mặt Chính phủ báo cáo với đoàn giám sát, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết 

có 11 địa phương gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh, 

Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An sử dụng vượt 7.951 biên 

chế so với số được giao. 

Lý giải về việc tăng biên chế công chức, Chính phủ cho rằng do bổ sung chức năng, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật chuyên ngành và việc chia 

tách, thành lập mới các đơn vị hành chính cấp, huyện xã. 

Theo nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, tinh giản biên chế thực tế rất khó, hầu 

như không cơ quan nào thực hiện được mà chủ yếu chỉ giải quyết cho những người đến tuổi nghỉ hưu. 

“Những người không làm được việc vẫn ở trong bộ máy. Theo quy định, cứ 10 người nghỉ 

hưu được lấy 5 người thì 5 người ấy là đã chờ sẵn. Còn lại là đội ngũ đã lão hóa, cứ sống lâu lên 

lão làng, không thay đổi được. Không chuyển hóa được thì bộ máy lão hóa, không hiệu lực, hiệu 

quả”, ông nhận định. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng cho rằng Nghị định 108 quy định về điều kiện 

tinh giản biên chế là chưa hợp lý, trong đó chủ yếu là người đủ tuổi về hưu, còn những người 

làm việc không hiệu quả, không có kỷ luật kỷ cương thì không thể giảm được. 

“Cuối cùng chúng ta vẫn giữ lại trong bộ máy một bộ phận người làm việc chưa hiệu quả, 

chưa đảm bảo tiêu chuẩn, chức năng, điều kiện trình độ của cán bộ, công chức”, Phó Chủ tịch 

Quốc hội nói đây là điều "đáng suy nghĩ"…. 

Nguồn: vietnamnet.vn 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỐ TRÍ SAI VÀ VƯỢT VỐN 

 

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm và xử 

lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tự ý bố trí kế hoạch vốn cho hàng loạt dự 

án không có cơ sở và vượt quy định. 

Cụ thể, trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán Nhà 

nước chỉ rõ sai sót của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí kế hoạch vốn 575,4 tỉ đồng cho 

18 dự án không có cơ sở; bố trí hơn 332 tỉ đồng không đúng đối tượng hoặc vượt tỉ lệ quy định 

cho 12 dự án. 

Bên cạnh đó, Bộ này còn bố trí vốn đối ứng ODA vượt tỉ lệ quy định 2,75 tỉ đồng cho 2 dự 

án; phê duyệt cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư vượt tỉ lệ hỗ trợ 

quy định tới 1.004 tỉ đồng cho 13 dự án. 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn chậm giao vốn đầu tư phát triển gần 2 năm khoản tiền 

30.000 tỉ đồng. Thực tế, đây là vốn đầu tư phát triển năm 2015, nhưng đến ngày 21/4/2017 số 

vốn này mới được giao… 

Nguồn: tuoitre.vn 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SẼ ĐƯA 

13 THỦ TỤC THỰC HIỆN QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA 

 

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đơn vị đang triển khai dự án xây dựng hệ thống và hạ 

tầng thông tin riêng phục vụ cho việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống này sẽ được 

vận hành cho 13 thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia và vận 

hành 01 thủ tục (thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ) trên cơ sở sử dụng hệ thống và hạ tầng thông tin của Cục 

Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan. 

Trong năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai dự án xây dựng hệ thống và hạ 

tầng thông tin riêng phục vụ cho việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Hệ thống này sẽ được 

vận hành cho 13 thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, có 04 thủ tục đưa 

vào triển khai trong năm 2017;  Tiếp đến, trong giai đoạn 2018-2020, sẽ đưa 09 thủ tục vào triển 

khai trên hệ thống một cửa quốc gia… 

Nguồn: baohaiquan.vn 
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BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

THÀNH LẬP CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 

 

Ngày 30/5, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố thành lập Cục Quan hệ lao động và 

Tiền lương với nhiệm vụ thưc hiện quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động, tiền lương. 

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Vụ Lao động-Tiền 

lương và Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Nhiệm vụ của Cục Quan hệ lao động và 

Tiền lương là nghiên cứu, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật 

về lao động, quan hệ lao động, tiền lương, hoạt động của các tổ chức đại điện người lao động. 

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có trách nhiệm quản lý nhà nước về lao động như: Hợp 

đồng lao động, cho thuê lại lao độn, kỷ luật lao động, chính sách lao động, chế độ riêng đối với 

lao động nữ… 

Ngoài ra, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng phụ trách việc quy định, quản lý về tiền 

lương tối thiểu, nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp… 

Nguồn: vietnamplus.vn 

 

ĐẾN CUỐI NĂM 2017, 80% KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SẼ ĐƯỢC TRẢ QUA BƯU ĐIỆN 

 

Bà Chu Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, mục tiêu 

đến 31/12/2017, Bưu điện Việt Nam phấn đấu 80% kết quả giải quyết TTHC sẽ được trả qua dịch 

vụ bưu chính công ích, 60% hồ sơ của cá nhân được thực hiện qua dịch vụ  bưu chính công ích.  

Thông tin trên trên được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), được tổ chức gần đây tại Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

Theo báo cáo, hiện nay, đã có 4/24 Bộ, cơ quan ngang Bộ công bố danh mục này, gồm: Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam. Bên cạnh đó, 62/63 tỉnh, thành phố đã có văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg. Đặc biệt, UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban 

hành Kế hoạch triển khai, xây dựng cụ thể cả nội dung trước mắt và lâu dài, cả triển khai thử 

nghiệm và toàn bộ; 19 tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ bưu chính – 

hành chính công với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 
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Việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thời gian qua có thuận lợi là do nhiều cơ 

quan nhà nước ủng hộ, đánh giá và cũng coi đây là phương thức hiệu quả trong việc cải cách 

hành chính. Bên cạnh đó,  đối với người dân và xã hội, dịch vụ bưu chính, hành chính công là 

việc làm rất hiệu quả, thuận lợi, làm giảm chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục hành 

chính, giảm áp lực cho bộ phận giải quyết thủ tục hành chính. 

Nguồn: viettimes.vn 
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TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 

HÀ NỘI: 5 NĂM TĂNG 29 NGHÌN BIÊN CHẾ 

 

Ngày 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã làm việc với thành phố Hà Nội về 

đổi mới cơ chế quản lý, tài chính và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công. 

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, thời gian qua đã sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự 

nghiệp thuộc sở, ban, ngành từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị; ở cấp huyện giảm từ 206 đơn 

vị còn 96 đơn vị. Tuy nhiên so với năm 2011, số biên chế của thành phố vẫn tăng hơn 29.000 

người, trong đó tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục là trên 28 nghìn người. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, Hà Nội đã có những bước đi phù 

hợp và đạt được những kết quả ban đầu trong đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp 

công lập. Tuy nhiên, mức độ tự chủ của các đơn vị vẫn còn hạn chế.  

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý Hà Nội cần đánh giá kỹ vấn đề này, trong đó chú ý 

đánh giá việc thực hiện tự chủ về tài chính - là bước quan trọng để thực hiện tự chủ biên chế, 

nhân sự. Đồng thời trong chủ trương đầu tư, quản lý không được phân biệt các đơn vị sự nghiệp 

“công” hay “tư” mà phải “đối xử” công bằng, cạnh tranh lành mạnh. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TUYỂN GIÁO VIÊN, 

ĐẶC CÁCH HỘ KHẨU VỚI BẰNG GIỎI 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 400 công chức, viên chức cho 

năm học mới. Đối với ứng viên có bằng giỏi, học hàm, học vị không yêu cầu hộ khẩu. 

Số lượng này căn cứ trên nhu cầu của 21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo nhằm bổ sung nhu cầu về giáo viên, nhân viên tại các trường Trung học phổ thông, 

Trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc. 

Trong số hơn 400 công chức, viên chức cần tuyển dự kiến tuyển dụng 376 giáo viên và 

44 nhân viên. 

Yêu cầu đưa ra là có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Đối với trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh 

thì phải có ít nhất một trong các điều kiện: Có học hàm giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với 

nữ và 50 tuổi đối với nam), phó giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi); có bằng tiến sĩ (có tuổi đời 
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dưới 35 tuổi); có bằng thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi); Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học 

trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi). 

Nguồn: vietnamnet.vn 

 

BẮC NINH: TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

GIẢI QUYẾT TRƯỚC THỜI HẠN 317 HỒ SƠ 

CỦA CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP 

 

Sau 10 ngày vận hành thử nghiệm (từ ngày 17/5 đến ngày 26/5/2017), Trung tâm Hành 

chính công tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 873 hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ 

tục hành chính.  

 

Các sở, ngành đã giải quyết được 383/873 hồ sơ, trong đó, có 317 hồ sơ sớm hơn thời gian 

quy định. Các đơn vị có lượng hồ sơ đăng ký thực hiện thủ tục hành chính lớn là: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư (208 hồ sơ); Ban Quản lý các KCN tỉnh (175 hồ sơ), Sở Tư pháp (153 hồ sơ)... Các 

thủ tục hành chính tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh 

nghiệp, lao động Việt Nam, lý lịch tư pháp… 

Theo đánh giá, sau 10 ngày vận hành thử nghiệm, việc giải quyết thủ tục hành chính của cán 

bộ, công chức làm việc tại Trung tâm dần đi vào nền nếp. Trung tâm bố trí cán bộ tiếp đón, 

hướng dẫn, tạo thiện cảm ngay từ ban đầu khi công dân, doanh nghiệp đến lựa chọn Sở, ngành 

cần thực hiện thủ tục hành chính. Tại các quầy giao dịch, cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ luôn 

cởi mở,  thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình được công dân và 

doanh nghiệp đánh giá cao.  

Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm còn gặp phải một số khó khăn, 

vướng mắc do việc trả kết quả và thu phí vẫn do các cơ quan tự đảm nhiệm. Do đó, cán bộ, công 

chức vừa phải thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, vừa phải trả kết quả và thu phí cùng 
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một thời điểm, dẫn đến một số lĩnh vực có hiện tượng ùn tắc, công dân, doanh nghiệp mất thời 

gian chờ đợi thực hiện thủ tục hành chính.  

Trong thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tách bạch việc tiếp nhận và trả kết quả, thu lệ phí theo hướng các Sở, ngành chỉ thực hiện 

việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, việc trả kết quả và thu lệ phí sẽ do Trung tâm thực hiện nhằm 

tạo điều kiện cho các Sở, ngành thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh, chính 

xác, trả hồ sơ trong thời giam sớm nhất.  

Tin, ảnh: Dương Hoàn (Báo Bắc Ninh) 

 

HÀ GIANG: CÔNG BỐ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2016 CỦA 

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

TẠI TỈNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 công bố 

chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương tại tỉnh và 

ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức công bố ngày 23/5/2017 tại Hội nghị trực 

tuyến công bố chỉ số CCHC năm 2016 và Sơ kết công tác Cải cách hành chính nhà nước 6 tháng 

dầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung 

ương tại tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được chia làm 03 nhóm: Nhóm các sở, 

ban, ngành; Nhóm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Nhóm các cơ quan Trung ương tại 

tỉnh. Chỉ số CCHC các sở, ngành ở tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, 32 tiêu chí và 79 tchí 

thành phần; Chỉ số CCHC cấp huyện được xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 93 tiêu chí 

thành phần; chỉ số CCHC các cơ quan Trung ương tại địa phương được xác định trên 7 lĩnh vực, 

28 tiêu chí và 66 tiêu chí thành phần. 

Trong đó, giá trị trung bình chỉ số CCHC của 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt được là 

77,01% tăng 2,63% so với năm 2015 (74,38%); Giá trị trung bình của 11 đơn vị cấp huyện là 

74,92% tăng 1,21% so với năm 2015 (73.71%); Giá trị trung bình của các cơ quan Trung ương 

tại địa phương là 81,12% tăng 6,57% so với năm 2015 (74,55%). 

- Đạt Chỉ số CCHC trên 80% thuộc nhóm Tốt gồm 07 sở, ngành; 05 cơ quan Trung ương tại 

địa phương; 01 đơn vị cấp huyện. 

- Đạt Chỉ số CCHC trên 65% đến dưới 80% thuộc nhóm Khá gồm 11 đơn vị sở, ngành cấp 

tỉnh; 01 cơ quan Trung ương tại địa phương; 10 đơn vị cấp huyện. 
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- Đạt Chỉ số CCHC trên 50% đến dưới 65% thuộc nhóm Trung bình gồm 01 đơn vị sở, 

ngành cấp tỉnh. 

Việc xác định và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; các 

cơ quan Trung ương tại tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Giang đã góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kết quả này 

để xác định những mặt mạnh, những điểm còn hạn chế để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu 

quả cải cách hành chính trong thời gian tới.  

Tin bài: Văn Quyết – Vụ CCHC, Bộ Nội vụ 

 

CÀ MAU: SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH  

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 - 2017 

 

Xác định công tác cải cách hành chính là hết sức quan trọng, có tính quyết định đến mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 15/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành 

Quyết định số 70/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 

2016 - 2017. 

Năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thực hiện mạnh 

mẽ và quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính. Các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện rà soát 

và công tác rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thường xuyên, kịp thời. Từng bước, 

hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của 

tỉnh. Đẩy mạnh cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông đạt hiệu quả khá tốt, hồ sơ được giải quyết đúng và sớm hơn so với quy định 

trung bình chiếm trên 98%; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức làm việc 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết được cải thiện.  

Việc thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh góp phần minh bạch hóa 

quy trình giải quyết, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức. Ý thức, trách nhiệm của 

người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính có 

nhiều chuyển biến tích cực. Thái độ giao tiếp, ứng xử của viên chức khu vực dịch vụ công được 

cải thiện. Triển khai thực hiện phân cấp quản lý tài chính, ngân sách cho các cơ quan, đơn vị theo 

quy định. Nhiều đơn vị thực hiện tốt quyền tự chủ tài chính, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, 

công chức, viên chức.  

Nền hành chính tiếp tục được hiện đại hóa thông qua việc nâng cấp và đẩy mạnh sử dụng 

phần mềm VIC, quy trình xử lý công việc được thông suốt, nhanh gọn, chính xác, góp phần tiết 

kiệm chi phí, thời gian, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Đã cải thiện 

đáng kể mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính 
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nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, còn không ít người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu kiểm 

tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác 

thông tin, báo cáo còn thậm và chưa đảm bảo chất lượng; những tồn tại, hạn chế đã được phát 

hiện, chỉ đạo xử lý chậm được thực hiện. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trình độ 

chuyên môn không phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; tinh thần, 

trách nhiệm đối với công việc chưa cao; công tác đào tạo cán bộ, công chức còn chạy theo số 

lượng, chất lượng mà chưa chú trọng hiệu quả. Thành viên Tổ kiểm tra công vụ đều kiêm nhiệm 

nên công tác kiểm tra công vụ chưa thường xuyên; việc xử lý kiến nghị của Tổ kiểm tra còn hình 

thức, nể nang, chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong thực hiện tự chủ về tài chính, chưa có cơ chế 

trả thu nhập tăng thêm theo kết quả, năng suất lao động nên chưa tạo động lực cho mỗi cá nhân. 

Năm 2017, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh bám sát các nhiệm vụ đã đề ra tại đề án và kế 

hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của UBND tỉnh. 

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp 

trong việc tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Tăng cường vai 

trò, trách nhiệm của cơ quan tư pháp, đội ngũ công chức pháp chế của các cơ quan, đơn vị trong 

việc tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm soát chặt 

chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, 

từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.  

Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, mạnh dạn loại bỏ, sửa đổi theo thẩm 

quyền đối với những thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

hoặc đề nghị bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung theo quy định, nhằm đảm bảo thủ tục hành 

chính phải thực sự cần thiết, thực hiện đơn giản, có chi phí tuân thủ thấp nhất. Nâng cao chất 

lượng công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính (đặc biệt là trên Cổng Thông tin/Trang tin 

điện tử); tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; lập danh 

mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông để ban hành hoặc đề xuất ban 

hành quy trình giải quyết theo quy định.  

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả đối thoại giữa các cấp chính 

quyền trong tỉnh với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định; rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ 

trống chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai thực hiện 

quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, dân chủ cơ sở,... của cơ quan, đơn vị.  

Rà soát, sắp xếp bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí việc làm 

và có khả năng ứng xử tốt để làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao chất lượng 

công khai, niêm yết thủ tục hành chính để người dân dễ tiếp cận, dễ khai thác và tổ chức thực 

hiện; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để cho người dân kiểm tra giám sát việc 

tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
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nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những những tồn tại, hạn chế, khó khăn; ưu tiên 

đầu tư hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới phòng làm 

việc, mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng, tỉ lệ văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ 

quan hành chính dưới dạng điện tử và tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng 

hệ thống thư điện tử trong công việc. Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ưu 

tiên lựa chọn những thủ tục hành chính mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện 

thường xuyên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân biết, thực 

hiện. Tiếp tục đầu tư thiết bị mạng và thiết bị chuyên dụng, phần mềm cho các cơ quan, đơn vị 

để đảm bảo tốc độ đường truyền và độ bảo mật, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu vận hành 

thông suốt, an toàn cho các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh… 

Minh Nguyên - Vụ CCHC, Bộ Nội vụ  
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KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC  

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

 

Trên thế giới, mỗi quốc gia đều chọn đường đi riêng cho mình trong việc xây dựng và phát 

triển kinh tế - xã hội. Thực tế đã chứng minh, không một quốc gia nào phát triển mạnh mẽ mà 

lại có đội ngũ công chức hành chính nhà nước yếu kém. Đội ngũ công chức hành chính nhà 

nước, với tư cách là những chủ thể tiến hành các công vụ cụ thể, là hạt nhân của nền công vụ 

và cũng chính là yếu tố bảo đảm cho nền công vụ hiệu lực, hiệu quả. 

Một số quốc gia đã xây dựng chế độ công chức nhà nước sớm và nay đã đạt đến trình độ 

cao. Điển hình là một số nước phát triển và một số nước trong khu vực như sau: 

1. Tại Pháp: 

Nền hành chính của Pháp là một nền hành chính truyền thống, theo mô hình tập trung, một 

nền hành chính trung thành, công bằng và trong sạch (trung thành với Nhà nước, công bằng 

trong phục vụ nhân dân và trong sạch trong tài chính). Tôn trọng những đặc điểm riêng, khác 

nhau và thống nhất những cái chung, vì thế Pháp không thể chỉ nhấn mạnh đến hệ thống ngạch, 

bậc mà còn chú ý đến quá trình quản lý công chức như ở các nước khác. 

Pháp đang tiến hành hiện đại hoá nền hành chính và tiến hành cải cách tổ chức và nhân sự 

với những nội dung cơ bản là: Cải cách việc tuyển dụng công chức và đa dạng hoá công tác 

quản lý nhân sự, hình thức thi tuyển. Để trở thành công chức và làm việc suốt đời cho Nhà 

nước thì phải qua thi tuyển. Công chức làm việc không chỉ có pháp quy về chuyên môn mà còn 

được bảo đảm về pháp luật từ địa vị xã hội, vị trí, đến quyền lợi và nghĩa vụ. Chế độ tuyển 

dụng công chức của nước Pháp dựa trên hai nguyên tắc: Nguyên tắc bình đẳng không phân biệt 

nam, nữ, thành phần xuất thân, khuynh hướng chính trị, tôn giáo, văn hoá; Nguyên tắc tuyển 

chọn loại ưu qua thi cử, thi cử được tiến hành công khai, với hình thức thi viết và thi vấn đáp. 

Cơ quan tư pháp kiểm tra toàn bộ quá trình thi và tuyển dụng. 

Ngay từ những năm 1960, Pháp đã coi trọng việc đào tạo nghiệp vụ cho công chức. Các 

hình thức đào tạo công chức gồm: đào tạo ban đầu cho người mới được tuyển dụng,  đào tạo thi 

nâng ngạch và đào tạo thường xuyên. Điểm đáng lưu ý là công chức trong 03 năm không được 

đào tạo, bồi dưỡng, thì có quyền đề nghị được đi đào tạo, bồi dưỡng và có quyền khiếu nại đề 

nghị giải thích vì sao không được đi đào tạo sau 03 năm làm việc. Ngoài ra, để được bổ nhiệm 

vào vị trí lãnh đạo trong công vụ công chức cũng phải qua thi tuyển, phải vào học trường hành 

chính và chỉ được bổ nhiệm vào chức vụ sau khi hoàn thành khóa học. 

2. Tại Mỹ: 

Tuyệt đại đa số công chức đều phải thông qua thi tuyển cạnh tranh công khai để chọn lựa 

những người ưu tú phù hợp, trừ các chức danh sau không qua thi tuyển: quan chức Chính phủ, 
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quan chức Quốc hội, nhân viên chuyên gia kỹ thuật, các quan chức hành chính cao cấp từ bậc 

16 đến bậc 18, các nhân viên có học vị tiến sĩ và các nhân viên ngoại lệ như nhân viên cơ mật, 

nhân viên cần vụ và những nhân viên khác không thích hợp với việc tuyển dụng bằng phương 

pháp thi cử. Sau khi thi tuyển, Cục nhân sự sẽ đưa ra 07 nhân viên có thành tích tốt nhất trong 

thi cử để đơn vị lựa chọn 01 người trong số đó bằng cách điều tra và nói chuyện trực tiếp. Sau 

đó, thời gian thử việc là 01 đến 03 năm tùy theo chức danh. Bên cạnh đó Chính phủ Mỹ cũng 

rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức. Phối hợp chặt chẽ với các trường 

đào tạo về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cách sắp xếp giáo trình của các trường trong việc 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, hầu hết các trường đều có giáo trình quản lý hành chính. Việc đề 

bạt cũng phải qua thi tuyển. Nâng chức có 02 loại: nâng chức nội bộ và nâng chức bên ngoài. 

Nâng chức nội bộ tức là công chức được đề bạt chỉ được lựa chọn trong nội bộ ngành đó, 

những người khác không được tham gia thi. Nâng chức bên ngoài tức là cho phép công chức 

các ngành khác tham gia thi. Về chế độ loại bỏ khỏi chức vụ so với các nước, quy định loại bỏ 

khỏi chức vụ ở Mỹ rất nghiêm ngặt và được quy định cụ thể như say rượu, gây rối loạn; không 

phục tùng sự chỉ đạo của thủ trưởng; vắng mặt không lý do hoặc không đến họp… 

Tất cả mọi công chức bất luận đảng tịch, chủng tộc, tôn giáo... về mặt quản lý nhân sự đều 

được đối đãi công bằng. Kết quả như nhau thì được đãi ngộ như nhau, người có thành tích cao 

được khen thưởng thoả đáng, tạo điều kiện bình đẳng cho công dân để mọi người có cơ hội thi 

tuyển để có thể trở thành công chức. Nhờ đó, Chính phủ Mỹ đã chọn được đội ngũ công chức 

thực sự có tài. Đồng thời, tạo ra được sự ổn định của đội ngũ công chức, công việc của công 

chức không bị ảnh hưởng trước những biến động của hành chính có tính chính trị định kỳ. 

3. Tại Anh: 

 Chính phủ Anh đã tiến hành nhiều biện pháp cải tiến chế độ công chức. Trong đó điểm chủ 

yếu của cải cách là tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, tăng tỷ lệ người 

giỏi chuyên môn, phá kết cấu kiểu "rộng", xây dựng kết cấu "chuyên"; Bỏ chế độ cũ về phân 

loại đối với công chức, bằng chế độ phân loại mới, chia công chức thành mười loại lớn. Làm 

như vậy, việc sử dụng nhân viên chuyên môn ngày càng linh hoạt hơn, tận dụng được những 

người giỏi chuyên môn, kỹ thuật. Bên cạnh đó, nước Anh còn là nước áp dụng "chế độ công 

trạng" để tìm nhân tài. Cứ mỗi năm công chức phải có báo cáo tổng kết công tác của chính 

mình, lãnh đạo ngành căn cứ vào báo cáo và kết quả theo dõi trong quá trình quản lý công chức 

để có nhận xét công chức hàng năm. Nhận xét này được xem xét đến trong những lần đề bạt, 

thăng cấp cho công chức. Đồng thời, việc thăng cấp của công chức còn phải dựa trên cơ sở kết 

quả thi cử quyết định. Như vậy, cùng với chế độ thi cử, "Chế độ công trạng" đã thúc đẩy tính 

tích cực của mỗi cá nhân trong thực thi công vụ, đòi hỏi mỗi công chức phải có nỗ lực cao và 

thường xuyên trong công tác mới có thể được thăng chức. Về chế độ tiền lương của công chức, 

nước Anh trả lương khá cao cho công chức, mức lương công chức luôn cao hơn mức lương 
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nhân viên làm trong các xí nghiệp. Việc trả lương thực hiện theo nguyên tắc: Nguyên tắc công 

bằng, nguyên tắc thích ứng vật giá, nguyên tắc cùng hưởng và nguyên tắc tăng lương định kỳ. 

4. Tại Nhật: 

Cũng như nhiều học giả nước ngoài, hầu như tất cả mọi người tại Nhật Bản, kể cả các chính 

trị gia và giới ngôn luận đều thừa nhận rằng công chức nhà nước của Nhật là những người rất 

ưu tú. Tư chất và năng lực này được quyết định bằng sự đào tạo liên tục sau khi được tuyển 

dụng. Tại Nhật thực hiện rất nghiêm túc chế độ cấp bậc. Có 02 loại công chức: công chức nhà 

nước và công chức địa phương. Công chức nhà nước chia thành: công chức chung và công 

chức đặc biệt. Công chức Nhật Bản là những người được xã hội rất coi trọng, được chế độ nhà 

nước rất ưu ái. Vì quan chức Nhật Bản đều là những người ưu tú, được tuyển chọn qua những 

kỳ thi tuyển nghiêm túc và bằng sự đào tạo, rèn luyện liên tục trên các cương vị khác nhau khi 

được tuyển dụng. Hàng năm Viện nhân sự Nhật Bản (một cơ quan nhà nước độc lập với các 

bộ) mở 3 kỳ thi: kỳ thi tuyển quan chức nhà nước loại I (cao cấp), kỳ thi tuyển chọn quan chức 

nhà nước loại II và loại III. Những người trúng tuyển công chức loại I sẽ được đào tạo để trở 

thành cán bộ lãnh đạo trong tương lai. Những người trúng tuyển công chức loại II và loại III 

hầu hết là những người làm việc chuyên môn. Để được dự thi tuyển công chức loại I, các thí 

sinh trước hết phải là người thi đỗ vào những trường đại học lớn, có uy tín và có truyền thống 

đào tạo nhân tài. Để thống nhất mặt bằng chung về chất lượng của đội ngũ công chức nhà nước 

Nhật Bản, các Bộ không được mở kỳ thi riêng từ giai đoạn đầu, mà chỉ được tuyển chọn công 

chức cho bộ mình trong số những người trúng tuyển tại các kỳ thi hàng năm do Viện nhân sự tổ 

chức. Các công chức mới được tuyển vào các bộ tiếp tục được đào tạo qua kinh nghiệm làm 

việc ở nhiều cơ sở khác nhau trong bộ và ngoài bộ, đào tạo tại các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ở 

nhiều cấp khác nhau. 

Như vậy, sau 5 đến 6 năm được tuyển vào cơ quan, qua các nội dung đào tạo trên, các công 

chức trẻ của Nhật đã có trình độ lý luận khá cao về kinh tế học và lúc này họ được giao làm 

trưởng nhóm trong bộ phận. Sau đó được cử xuống cơ sở làm giám đốc để đảm nhiệm trách 

nhiệm độc lập và xử lý công việc hành chính, phát huy quyền lãnh đạo tại đơn vị cơ sở. Sau 

một năm, công chức này được đưa trở lại giữ chức Phó trưởng phòng và bắt đầu được tham gia 

quá trình hoạch định các chính sách. Qua nhiều năm họ sẽ được luân phiên đảm nhiệm các 

chức vụ Phó trưởng phòng khác nhau, các công chức này có điều kiện phát huy khả năng quản 

lý hành chính, khả năng đối phó nhạy bén với tình hình mới trong nhiều lĩnh vực. Sau đó lại 

được cử xuống địa phương làm Phó trưởng ty của bộ hoặc ra nước ngoài làm tuỳ viên hoặc 

tham tán kinh tế của các Đại sứ quán từ 3 đến 4 năm rồi được đưa trở lại Bộ đảm nhiệm chức 

vụ Trưởng phòng 6 năm liên tục. Thời gian làm trưởng phòng cũng được luân phiên thay đổi 

qua nhiều phòng khác nhau. Tiếp đó lại cử xuống làm Trưởng ty ở địa phương, hầu hết những 

người trúng tuyển công chức loại I đều giữ chức vụ Trưởng ty. Từ đây, các công chức tiếp tục 

phấn đấu để được nâng dần lên các chức Phó vụ trưởng, Vụ trưởng. Cuối cùng, những người 
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ưu tú trong số này được chọn lên chức vụ Thứ trưởng (Thứ trưởng là chức vụ cao nhất của 

công chức, vì Bộ trưởng là những chính trị gia do Thủ tướng bổ nhiệm). 

Ngoài ra, ở Nhật, đạo đức công chức là một nội dung được xem là rất quan trọng trong chất 

lượng của công chức. Đây chính là những đức tính cần thiết của một công chức Nhật Bản. Đạo 

đức này không phải bẩm sinh mà phần lớn được nuôi dưỡng, phát huy bằng những cơ chế, 

phương pháp quản lý hành chính khách quan như chế độ thi tuyển công khai, công bằng và chỉ 

những người ưu tú mới được tuyển dụng vào làm công chức nhà nước nên họ được xã hội tôn 

trọng, tin tưởng, từ đó công chức có niềm tự hào với trọng trách do xã hội giao phó;  Đời sống 

của công chức nhà nước Nhật Bản được đảm bảo suốt đời qua các chế độ như: nhà ở, lương 

bổng, hưu trí...; Sự giám sát và phê phán của xã hội đối với công chức nhà nước Nhật Bản rất 

chặt chẽ, nghiêm khắc; Nhiệm kỳ của các cán bộ lãnh đạo trong bộ thường rất ngắn, chỉ hai 

năm cho nên cơ cấu công chức nhà nước ở Nhật Bản luôn luôn được trẻ hoá và dễ tránh được 

những tiêu cực về đặc quyền, đặc lợi. 

5. Tại Singapore: 

Singapore là một quốc gia luôn quan niệm "nhân tài là men ủ cho sự trỗi dậy của đất nước". 

Với quan điểm đó, Singapore đã thực hiện việc cấp học bổng Tổng thống để đào tạo cho những 

cá nhân xuất sắc với quy chế ràng buộc trở về làm việc cho khu vực nhà nước 4-6 năm. 

Singapore đã áp dụng tiêu chuẩn thị trường trong xác định mức lương cho đội ngũ công chức. 

Việc trả lương cao cho đội ngũ công chức, đặc biệt là đội ngũ công chức cao cấp đã giúp 

Singapore trở thành quốc gia tiêu biểu trong việc thu hút người tài làm trong khu vực công. 

Bên cạnh đó, Singapore sử dụng chính sách trọng dụng người tài để giữ chân họ lâu dài trong 

khu vực nhà nước. Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nổi tiếng trong triết lý dùng 

người: "Tôi ưa chuộng hiệu quả. Với một công chức trẻ ở vị trí cao tôi không quan tâm anh ta 

đã làm việc bao nhiêu năm. Nếu anh ta là người tốt nhất cho vị trí đ , hãy xếp anh ta ở vị trí đ ". 

6. Tại Hàn Quốc: 

Kinh tế Hàn Quốc những năm gần đây liên tục tăng trưởng ở tốc độ cao. Nguyên nhân của 

sự thành công này là Hàn Quốc đã áp dụng chiến lược phát triển hướng ngoại với xuất khẩu là 

động lực và thực hiện chính sách xây dựng bộ máy hành chính gọn nhẹ, hữu hiệu. Hệ thống 

công vụ của Hàn Quốc dựa trên quan niệm về "công quyền" và gắn chặt vào nguyên tắc "công 

trạng", tức là tạo lập cho công chức các quyền hạn để thực thi nhiệm vụ và được đánh giá, đãi 

ngộ qua "công trạng", loại bỏ dần chế độ bổng lộc, thực thi chế độ nghiêm ngặt, theo dõi và ghi 

lại quá trình công tác của công chức trong từng giai đoạn, coi đó là một chứng chỉ nghề nghiệp. 

Mặt khác, Hàn Quốc rất coi trọng công tác đào tạo công chức. Việc đào tạo công chức không 

chỉ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý mà còn đặc biệt đề cao việc bồi 

dưỡng nhân cách; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công vụ. Tất cả công chức Hàn Quốc 

đều được động viên tham gia một hình thức đào tạo nhân cách và tính tích cực để phát triển 

toàn diện, nhằm đề cao trách nhiệm và nhiệm vụ của họ với tư cách là một thành viên công vụ. 
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Động lực thúc đẩy chủ yếu nền kinh tế - xã hội phát triển của các nước chính là sự đầu tư 

về nguồn lực con người, trong đó có đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Mỗi quốc gia 

đều có sự quản lý công chức khác nhau, nếu biết tận dụng những bài học làm nên sự thành 

công của các nước trong việc quản lý công chức hành chính nhà nước sẽ là nhân tố quan trọng 

để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tuy 

nhiên, kinh nghiệm nào cũng là sản phẩm của lịch sử - cụ thể và việc vận dụng nó không thể là 

sự dập khuôn, máy móc mà đòi hỏi phải sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với điều kiện và tình 

hình thực tiễn của nước mình thì mới đem lại hiệu quả thiết thực. 

Nguồn: cchc.baria-vungtau.gov.vn 
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TINH GIẢN BIÊN CHẾ: “GIẢM ĐÂU THÌ GIẢM, 

ĐỪNG GIẢM CHỖ TÔI” 

 

Ngày 25/5, thảo luận tại tổ Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy 

viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nêu nhiều bất cập trong tổ chức bộ máy cũng 

như trong công tác cán bộ hiện nay. 

Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, trí tuệ còn đâu? 

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, Bộ Nội vụ có ý tưởng xây dựng đề án vị trí việc làm nhưng 

không bắt đầu từ bộ máy, mà từ sự tưởng tượng ra công việc đó áng chừng bao nhiêu người. 

Như vậy không được, phải đi theo quy trình từ chức năng đến nhiệm vụ, từ nhiệm vụ đến việc 

làm, và từ việc làm đẻ ra lao động. 

“Qua giám sát tôi thấy nhiều địa phương đã xây dựng được vị trí việc làm nhưng chưa phê 

duyệt được vì Bộ Nội vụ không đo đếm được. Ở trung ương ngồi định vị, ở dưới đưa lên không 

biết đúng hay sai, như vậy sẽ bị vênh. Chỉ có cách khoán biên chế, giao trách nhiệm cho người 

đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật”, đại biểu Cà Mau nói. 

Nói về chất lượng cán bộ, đại biểu Lê Thanh Vân, chỉ ra tình trạng bằng nhiều con đường 

để đề bạt, cất nhắc, hiện tượng cả họ làm quan, bổ nhiệm thân hữu. “Như câu vè của dân gian 

hay nói: Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, trí tuệ còn đâu?”, đại biểu Lê Thanh 

Vân băn khoăn. 

Ông phân tích thêm, đầu tiên là con cháu họ hàng, sau có tiền, sau nữa là alo quan hệ gửi 

gắm trao đổi, làm gì có nhân tài. 

“Nói thì hơi cực đoan nhưng đó là cảnh báo”, ông lưu ý và dẫn lại câu chuyện: “Dư luận 

gần đây nêu câu chuyện ở Đồng Tháp, Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai bị động kinh, tôi 

không hiểu bộ máy này như thế nào". 

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

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

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

thấy chỉ giới đỏ mà sợ không dám làm liều”, đại biểu Vân đề nghị. 

Phân cấp để ai làm sai, người đó chịu trách nhiệm 

Trao đổi lại với đại biểu Vân, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng việc phân cấp phân 

quyền hiện nay còn quá nhiều vấn đề. 

“Ví dụ như ngành Nội vụ tuyển dụng không qua thi tuyển 1 công chức, 1 phòng ở cấp 

huyện phải lên Bộ trưởng Nội vụ, trong khi Chủ tịch UBND tỉnh được giao bổ nhiệm đến Giám 

đốc sở, không qua Bộ”, ông chỉ ra bất cập. 
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Theo Bộ trưởng, có những việc rất nhỏ nhưng chúng ta làm quy trình thủ tục quá rườm rà, 

phức tạp. Vì vậy ông đề nghị 1 công việc không quá 2 cấp chịu trách nhiệm, tức là 1 cấp thực 

hiện, 1 cấp kiểm tra giám sát. 

Nói về tinh giản biên chế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, cứ 6 tháng địa phương tổng hợp 

báo cáo lên Bộ, Bộ thẩm tra, sau khi có thẩm định Bộ Tài chính căn cứ vào đó cấp kinh phí. 

“Nhiều lần tôi nói với các địa phương là tôi xin ý kiến giao cho địa phương làm luôn, Bộ 

chỉ làm hậu kiểm. Quá nhiều cấp thẩm tra, thẩm định như thế này kéo dài thời gian, bộ máy 

rườm rà”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ. 

Ông cho biết, nhiệm vụ của Chính phủ, bộ ngành chỉ xây dựng thể chế, xây dựng chiến 

lược quy hoạch, tăng cường kiểm tra giám sát. “Chính phủ mà lại xuống địa phương xem thừa 

bao nhiêu cấp phó thì đúng là không phù hợp”, Bộ trưởng lưu ý. 

Ông nhận định phân cấp để ai làm sai người đó chịu trách nhiệm, chứ không phải khi làm 

sai lôi hết cơ quan này, cơ quan kia ra chịu trách nhiệm. 

Phân tích câu chuyện tinh giản biên chế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng cần nhìn từ gốc 

của nó từ Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định số lượng cấp phó và Nghị quyết của 

Quốc hội xếp loại đơn vị hành chính có liên quan mật thiết nhau. Xếp loại đơn vị hành chính 

cao hơn thì số lượng cấp phó nhiều hơn. 

“Tôi thấy bây giờ nhiều việc của các sở đều đẩy lên Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh hết”, Bộ 

trưởng Lê Vĩnh Tân kể. 

Theo ông, cấp trưởng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ là thành viên Ủy ban, tự xử lý và 

chịu trách nhiệm về chuyên môn của mình, còn cấp phó chỉ giải quyết liên ngành. 

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

“Đi làm việc với các địa phương, tôi thấy hiện nay có một nhầm lẫn lớn là người ta đổ cho 

tăng biên chế là do vị trí việc làm. Hoàn toàn không phải. Đề án vị trí việc làm không có tội lỗi 

gì trong việc tăng biên chế”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định. 

Ông cho rằng vấn đề quan trọng trong vị trí việc làm là mô tả công việc theo chức năng 

nhiệm vụ, ngạch bậc của công chức, viên chức. 

Giải đáp băn khoăn của đại biểu Lê Thanh Vân, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay, đối với 

đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần, Bộ Nội vụ ủy quyền Chủ tịch tỉnh và Bộ trưởng các bộ phê 

duyệt đề án vị trí việc làm. Đối với đơn vị tự chủ hoàn toàn thì giao đơn vị ấy tự phê duyệt chứ 

Bộ Nội vụ không phê duyệt nữa. 

Về việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kể trong quá trình làm việc 

với các địa phương có nhiều ý kiến khác nhau: “Tức là giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”. 

Nguồn: vietnamnet.vn 
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HẢI PHÒNG: TRỤ SỞ VẮNG TANH TRONG GIỜ LÀM, 

CHI CỤC TRƯỞNG BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ 

 

UBND thành phố Hải Phòng cho biết, Sở Nội vụ vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố 

xác nhận việc trong giờ hành chính, khi người dân đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) làm việc thì hầu hết lãnh đạo, cán bộ đơn vị đều 

vắng mặt tại nhiệm sở và đề xuất xử lý người liên quan. 

Theo đó, ngày 25/5, rất nhiều người dân và doanh nghiệp đã tới Chi cục để làm việc nhưng 

không có cán bộ cũng như lãnh đạo tại nhiệm sở trong giờ làm việc. Việc này khiến người dân 

và doanh nghiệp hết sức bức xúc. 

Căn cứ vào báo cáo và đề xuất của Sở Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành 

phố Nguyễn Văn Tùng về vụ việc trên, văn phòng UBND thành phố đã chính thức có thông 

báo tạm đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở 

Khoa học và Công nghệ để làm kiểm điểm. 

Nguồn: vietnamnet.vn 

 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: GỌI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH 

VỀ TIÊU CỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Ngày 26/5, ông Lê Anh Tú, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu cho biết, mới đây Sở đã đưa vào hoạt động Đường dây nóng riêng của Sở để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành. 

Cụ thể các lĩnh vực tiếp nhận gồm: Đất đai, đo đạc và bản đồ, môi trường, tài nguyên và 

khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển hải đảo, viễn thám...Văn phòng Sở sẽ 

phân công cán bộ trực Đường dây nóng tiếp nhận thông tin 24/24 giờ. Thông tin gửi qua Số 

điện thoại: 08.88800064 hoặc địa chỉ Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn 

Theo ông Tú, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các 

phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị trực thuộc để xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trực đường dây nóng sẽ 

ghi lại thông tin, số điện thoại, email người gửi để có thể phản hồi lại khi có kết quả xử lý. Văn 

phòng sẽ định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Sở về việc tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của người dân. 

Nguồn: plo.vn 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ THỊ 

THỰC HIỆN NGHIÊM SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU 

THÀNH VIÊN UBND CÁC CẤP 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số 

lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức 

thành viên Ủy ban nhân dân các cấp. 

Cụ thể, thực hiện nghiêm quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 

08/2016/NĐ-CP về số lượng, cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân, nhất là số lượng Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp. Những đơn vị hành chính chưa được phân loại đơn vị hành chính thì 

khẩn trương trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại để có căn cứ xác định 

số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo quy định… 

Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ 

phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; 

đề nghị điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và giao quyền Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân… 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm trái quy định về số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ 

chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp phải bị 

xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm 

tra việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm… 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, 

giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy 

chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
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dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; 

quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. 

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 26 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị giúp Bộ 

trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC 

TRONG THÁNG 6/2017 

 

Nhiều chính sách mới về an sinh, xã hội có liên quan mật thiết đến đông đảo người dân sẽ có 

hiệu lực thi hành trong tháng 6/2017. 

Giảm một loạt các mức đóng bảo hiểm xã hội 

Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội của 

người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã 

hội 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc) gồm: 

Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở đối với người lao động quy định tại điểm e 

khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 gồm: Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ 

quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang 

theo học được hưởng sinh hoạt phí). 

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một đến dưới ba 

tháng sẽ thực hiện quy định trên kể từ ngày 1/1/2018. 

(Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6). 

Không bắt buộc đổi bằng lái xe sang thẻ PET 

Từ ngày 01/6, khuyến khích thực hiện đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái 

xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2020 thay vì bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi theo lộ 

trình như quy định trước đây. 

Người có giấy phép lái xe có thời hạn phải thực hiện đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời 

hạn sử dụng, trong khi quy định cũ cho phép người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng 

dưới ba tháng, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch vẫn được xét cấp lại giấy phép. 

Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp 

tục lái xe, nếu có đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống. 
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(Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, 

cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6). 

Quy định mới về nhãn hàng hóa 

Nhãn hàng hóa phải được nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn 

mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. 

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá 

nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn 

hàng hóa của mình. 

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của nghị 

định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ khi đưa ra lưu thông và phải giữ 

nguyên nhãn gốc. 

(Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6). 

Chế độ tiền công đối với người lao động 

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH quy định người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt 

động thực hiện chính sách việc làm công (làm việc theo hình thức cộng đồng) được thỏa thuận 

tiền công nhưng phải đảm bảo: Không thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm 

đủ tám giờ/ngày và 26 ngày/tháng. 

Trường hợp người lao động làm không đủ tám giờ/ngày hoặc 26 ngày/tháng thì tiền công 

tính theo giờ và không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia tám giờ. 

Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo giờ nhưng 

không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia tám giờ. 

Thời gian làm việc: Không quá tám giờ/ngày. Trường hợp làm thêm thì tổng số giờ làm việc 

và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày. Người lao động được nghỉ ít nhất một ngày/tuần 

hoặc trung bình bốn ngày/tháng đối với trường hợp chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần. 

(Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công). 

Điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh tới đối tượng không có thẻ BHYT 

Có hiệu lực từ 1/6, Thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định có 3 nhóm dịch vụ 

dành cho người chưa có thẻ Bảo hiểm Y tế được điều chỉnh khung giá tối đa, gồm: giá dịch vụ 

khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; giá dịch vụ ngày giường điều trị; giá dịch vụ kỹ thuật và xét 

nghiệm dành cho các hạng bệnh viện. 

Giá tối đa dịch vụ khám bệnh (bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) tại Thông tư 

02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp 
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dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp tăng nhiều lần so với quy 

định tại Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC. 

Chế độ tiền công đối với người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng 

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH quy định người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt 

động thực hiện chính sách việc làm công (làm việc theo hình thức cộng đồng) được thỏa thuận 

tiền công nhưng phải đảm bảo: 

- Không thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm đủ 8 giờ/ngày và 26 ngày/tháng. 

- Trường hợp người lao động làm không đủ 8 giờ/ngày hoặc 26 ngày/tháng thì tiền công tính 

theo giờ và không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ. 

- Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo giờ nhưng 

không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ. 

Ngoài ra, Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/6/2017) cũng quy định 

người lao động được thỏa thuận thời gian làm việc như sau: 

- Không quá 8 giờ/ngày. 

- Trường hợp làm thêm thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày. 

- Người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần hoặc trung bình 4 ngày/tháng đối với trường 

hợp  chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần. 

Anh Cao – Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (tổng hợp) 
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NHÂN SỰ MỚI 6 CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Nội vụ đã quyết định nhân sự một số cơ quan, tổ chức. 

* Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đào Minh Tú giữ 

chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quyết định bổ nhiệm lại ông Châu Văn 

Minh giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; bổ nhiệm lại ông 

Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng cạnh 

tranh và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương kiêm giữ chức 

vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh. 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ. Theo đó, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thay thế ông Đỗ Đức Duy, 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã nhận quyết định điều động, chỉ định của Ban Bí thư, tham gia Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Ngày 30/5,  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  đã công bố Quyết định số 736/QĐ-

LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ lao động 

và Tiền lương, đồng thời, công bố và trao quyết định bổ nhiệm 3 lãnh đạo Cục. 

Theo đó, bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương được bổ nhiệm là Cục 

trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. 

Hai Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương là ông Lê Xuân Thành và ông Tống Văn Lai 

được bổ nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Ngày 30/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục 

trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ đến làm việc tại Văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng (kể từ 

ngày 1/6/2017) và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác. 

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều hành Cục Nghệ 

thuật biểu diễn. 

* Bộ Nội vụ 

Ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định số 486-QĐNS/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu của cán bộ đối với PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều, 

nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia 

Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. 

Ngày 26/5, Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định số 1846/QĐ-BNV ngày 26/5/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Thang Thị Hạnh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 

32



 

  

 

TIN NHÂN SỰ 

 
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Tổng hợp và Quyết định số 1845/QĐ-BNV ngày 26/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ 

nhiệm có thời hạn ông Phạm Hùng Thắng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  

Nguồn: baochinhphu.vn, moha.gov.vn 

 

NHÂN SỰ MỚI CÁC TỈNH: ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Lãnh đạo các địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đã trao 

quyết định điều động, bổ nhiệm một số nhân sự chủ chốt. 

* Tỉnh Đồng Nai: Ngày 29/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú 

Cường trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hùng 

giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (kiêm nhiệm) cho đến ngày nghỉ hưu 

(31/5/2018). 

* Tỉnh Bình Dương: 

Ông Lê Minh Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm 

giữ chức Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

Ông Huỳnh Minh Dân - Phó Tổng thư ký tòa soạn Báo Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức 

vụ Phó Tổng biên tập Báo Bình Dương; 

Ông Nguyễn Chí Đức - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh được bổ 

nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

Ông Nguyễn Bình Phước được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

* Thành phố Hồ Chí Minh: 

Ngày 29/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ 

tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động Bí Thư 

quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Huỳnh Thanh Nhân làm Giám đốc Sở Văn hoá và Thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

* Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 

Ngày 26/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức công bố quyết định của Viện trưởng 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  về việc điều động, biệt phái ông Nguyễn Duy Giảng, Vụ trưởng 

Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) giữ chức Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, kể từ ngày 1/6/2017. Đồng thời, công bố và trao quyết định 

điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và 
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kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân tối cao . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 

1/6/2017. 

* Trước đó, Viện trưởng Viện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  đã ban hành quyết định về 

việc kiện toàn thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 được nâng từ 15 

người lên 17 người và giao TS. Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  

giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhà trường thay TS. Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao . 

* Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 

Ngày 26/5,  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định 

của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngọ 

Duy Hiểu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội về công tác 

tại Tổng Liên đoàn và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 19/5/2017. 

* Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố quyết định 

bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT làm 

Tổng Giám đốc của Sabeco kể từ ngày 12/6/2017. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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