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PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỀ NGHỊ 

BÁO CÁO KỸ VỀ THẨM QUYỀN 

CỦA CHỨC DANH TRƯỞNG ĐẶC KHU VÂN ĐỒN 

 

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, xã hội; việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; về 

triển khai các chỉ đạo của Trung ương về phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn và xây dựng Đề án 

phát triển Đặc khu này chiều ngày 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, 

Chính phủ đang cố gắng trình dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vào Kỳ họp của 

Quốc hội cuối năm nay, do đó việc tiếp tục rà soát thể chế, chính sách cho đặc khu hành chính 

kinh tế nói chung và đặc khu Vân Đồn nói riêng rất là quan trọng. 

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh báo cáo kỹ hơn về thẩm quyền của 

chức danh Trưởng Đặc khu Vân Đồn. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã rất tích cực trong chuẩn bị dự án 

Đặc khu kinh tế Vân Đồn và thu hút được các nhà đầu tư chiến lược vào khu vực này, bảo đảm 

có cơ chế đặc thù, mạnh phù hợp với các quy định của quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh 

Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện Đề án và quy hoạch Đặc khu kinh tế Vân Đồn để trình cấp có 

thẩm quyền quyết định. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề cập tới vấn đề tiền lương, an sinh xã hội, tổ 

chức sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và tinh giản biên chế. 

Nguồn: toquoc.vn 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 

“THỦ TỤC BÁN CON GÀ CÕN LÂU HƠN NUÔI CON GÀ” 

 

Ngày 30/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Thủ tướng  Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận một số vấn đề, trước hết là về 

phát triển kinh tế. Theo đó, cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ hơn, bám sát hơn nữa các chỉ tiêu đối 

với các sản phẩm ngành hàng, dịch vụ để đạt được mục tiêu tăng trưởng. 

Mặc dù thời gian qua các cấp, các ngành đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, tuy nhiên, 

theo Thủ tướng, “giấy phép con, giấy phép cháu vẫn còn nhiều”. “Nhiều doanh nghiệp phản ánh 

chu kỳ sản phẩm sản xuất ra đã vất vả rồi nhưng thủ tục để đưa vào tiêu thụ, xuất khẩu còn phức 

tạp hơn. Có ý kiến nói rằng là nuôi gà chỉ mất 40 ngày nhưng thủ tục để tiêu thụ gà, xuất khẩu gà 

http://toquoc.vn/
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thì còn phức tạp, dài ngày hơn nuôi gà”, Thủ tướng nói và yêu cầu tập trung tháo gỡ thủ tục, nhất 

là xử lý giải quyết giấy phép con, giấy phép cháu. 

Vấn đề cải cách thủ tục hành chính đã nói nhiều lần trong năm qua, đặc biệt tháng 7, đã đề 

cập rất quyết liệt vấn đề này nhưng mới giảm được một phần, còn nhiều phần, nhiều ngành, đơn 

vị chưa chuyển biến, Thủ tướng trăn trở và đề nghị các Bộ trưởng đề xuất giải pháp cụ thể, phải 

thực sự vào cuộc để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, tạo niềm tin xã hội, góp phần vào tăng 

trưởng…. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

KHẮC PHỤC BẰNG ĐƯỢC TÌNH TRẠNG 

THỪA, THIẾU GIÁO VIÊN CỤC BỘ 

 

Đó là nội dung trong Thông báo 401/TB-VPCP ngày 29/8/2017 kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tuyển sinh vào các trường sư phạm. 

Thông báo kết luận nêu rõ:  

Về thực trạng đào tạo và chất lượng giáo viên hiện nay còn có một số hạn chế như: Chất 

lượng giáo viên chưa đồng đều, một bộ phận giáo viên chưa cập nhật kiến thức, kỹ năng thường 

xuyên và kịp thời nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhất là đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông. Từ một số năm, cơ cấu đội ngũ giáo viên có sự thừa, thiếu cục bộ trong từng 

môn học, cấp học ở từng địa phương nhưng chậm được xử lý. 

Số lượng trường đào tạo giáo viên hiện nay đã vượt quá nhu cầu thực tế của xã hội. Việc 

phân bổ giáo viên hiện nay mang tính địa phương (hầu hết giáo viên là người ở địa phương nào 

thì học và dạy ở địa phương đó). Chất lượng đào tạo của trường sư phạm thuộc tỉnh, thành phố sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục của chính địa phương đó… 

Để khắc phụ những hạn chế nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương rà soát, thống kê số lượng giáo viên 

từng cấp, từng môn. Trên cơ sở đó dự báo sát nhu cầu đào tạo, đào tạo lại, khắc phục bằng được 

thừa, thiếu cục bộ. 

Nguồn: dantri.com.vn 
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DÂN CHẤM ĐIỂM CÁN BỘ, 

NẠN NHŨNG NHIỄU, “VÕI VĨNH” SẼ GIẢM 

 

Ngày 29/8, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã phối hợp Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với 

dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chính phủ kiến tạo cần tập trung xây 

dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thay dần tư duy quản lý sang một nhà nước lấy người 

dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ, nỗ lực tháo gỡ mọi rào cản, khó khăn. 

Theo đó, website “Chính phủ với người dân” thì đã có công cụ thể hiện sự đánh giá, cho 

điểm của người dân với kết quả giải quyết của các cơ quan, website “Chính phủ với doanh 

nghiệp” cũng đang được yêu cầu viết lại phần mềm theo hướng này. 

“Như thế, nếu việc giải quyết các kiến nghị không tốt, người dân sẽ cho điểm kém, điểm xấu, 

điểm zero với cơ quan quản lý nhà nước. Đó là động lực thúc đẩy chất lượng giải quyết công 

việc. Thủ tướng vẫn luôn nhắc chúng tôi, người ngứa đầu lại chỉ được gãi… chân sẽ cho điểm rất 

xấu với cơ quan nhà nước”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Bà Nguyễn Thu Hương, Quản lý cao cấp Chương trình Quản trị của Oxfam tại Việt Nam cho 

rằng, việc người dân được phản hồi về chất lượng dịch vụ hành chính công sẽ trở thành động lực 

mạnh mẽ giúp thay đổi thái độ, hành vi của cán bộ hành chính và chất lượng dịch vụ. 

Điều này cũng tạo ra thay đổi theo hướng là đơn vị cung cấp dịch vụ thì phải làm hài lòng 

khách hàng, thay vì là đơn vị áp đặt quyền lực như trước đây. 

Từ đó bà Hương kiến nghị, Nghị định cần quy định các cơ chế khách quan, độc lập với các 

phương pháp và tiêu chí để người dân và doanh nghiệp tham gia giám sát dịch vụ hành chính 

công; trong đó có tính đến các điều kiện phù hợp để các nhóm yếu thế như người dân tộc thiểu số 

và người khuyết tật tham gia phản hồi và giám sát. 

Nguồn: tienphong.vn 
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TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 

HÀ NỘI: TUYỂN DỤNG 162 CÔNG CHỨC 

KHÔNG QUA THI TUYỂN 

 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển 

dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp là cán bộ, công chức 

cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh 

nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc 

được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại các sở, cơ quan tương đương 

sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017. 

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển là 162 người. 

UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch tuyển dụng công chức TP. Hà Nội; hướng dẫn các sở, cơ quan tương đương sở, UBND 

quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyển dụng công chức theo Kế hoạch…. 

Nguồn: viettimes.vn 

 

CỤC THUẾ HÀ NỘI: HƠN 95% TIỀN THUẾ 

NỘP THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ 

 

Theo Cục Thuế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn đã có 98% DN kê khai thuế qua mạng và hơn 

95,36% số tiền thuế của DN nộp theo phương thức điện tử. Tỷ lệ này đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết 

19/NQ-CP đề ra, đã giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế (NNT) và cho cả cơ quan thuế 

trong kê khai, nộp thuế.  

Việc đăng ký kinh doanh thành lập DN, cấp mã số thuế tự động trong thời gian không quá 30 

phút, giảm 87,5% thời gian thực hiện so với quy định là 4 giờ trước đây. Điều này đã giúp NNT 

tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, có thể nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.  

Cục Thuế cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính 

liên quan đến đất đai, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 5 ngày xuống 3 ngày; đảm bảo 

tính công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc để người sử dụng đất nắm được thời gian giải quyết 

hồ sơ ở từng bộ phận, từng cơ quan, tạo sự động thuận của NNT. 

Để hạn chế thấp nhất các vướng mắc phát sinh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế Hà 

Nội đã hệ thống hóa, biên soạn ngắn gọn để truyền tải nội dung chính sách thuế mới qua hệ 

http://viettimes.vn/tags/Y2jhu4kgdGnDqnU=/chi-tieu.html
http://viettimes.vn/tags/dOG7kXQgbmdoaeG7h3A=/tot-nghiep.html
http://viettimes.vn/tags/dGjhu6cga2hvYQ==/thu-khoa.html
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thống thư điện tử tới hơn 140 nghìn  DN, tổ chức đăng ký kê khai qua mạng, đăng tải công khai 

trên website của Cục Thuế tại địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn, giúp việc cập nhật chính sách thuế 

mới của các DN được nhanh chóng, kịp thời… 

Nguồn: baohaiquan.vn 

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

LÃNH ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN 2 NGÀY MỖI THÁNG 

 

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản về việc thực hiện chế độ tiếp công 

dân của Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp công dân định kỳ 

với các trường hợp đơn có bút phê hoặc chỉ đạo của lãnh đạo TP; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch UBND thành phố hoặc sở ngành, quận huyện nhưng chậm giải quyết theo quy định 

pháp luật; những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo TP nhưng chậm thực hiện. 

Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp công dân đột xuất với những vụ 

việc gay gắt phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan 

hoặc các cơ quan còn có ý kiến khác nhau; hoặc các vụ việc nếu không xem xét kịp thời có thể 

gây mất an ninh, trật tự. 

Thời gian tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 và 27 hàng tháng. Nếu trùng ngày lễ tết hoặc công 

tác đột xuất, lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. 

Nguồn: dantri.com.vn 

 

VĨNH PHÖC: THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

 

Mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Hành 

chính công tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm giải quyết nhanh, có hiệu quả các thủ tục hành chính của các tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Xúc tiến và 

Hỗ trợ đầu tư tỉnh, đồng thời giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn. 

Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, 

giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các Sở, Ban, ngành 

trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn. 
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Bên cạnh đó, Trung tâm còn là đầu mối duy nhất của tỉnh trong hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận 

hồ sơ về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu về các thủ tục hành chính; luân 

chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn thuộc các Sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan có 

trách nhiệm xử lý, giải quyết theo quy định…. 

Nguồn: baoxaydung.com.vn 

     

HƯNG YÊN: BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH  

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

 

Để nâng cao hiệu quả theo dõi, đánh giá và nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) được giao, ngày 

16/8/2017 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 2288/QĐ-UBND 

quy định về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các 

sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Theo Quyết định, việc xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị 

được thực hiện theo tiêu chí, tiêu chí thành phần và các thang điểm đánh giá cho từng cấp hành 

chính, gồm có: 1- Bộ Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; 2- Bộ Chỉ số CCHC của UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 3- Bộ Chỉ số CCHC của UBND các xã, phường, thị trấn. 

So với Bộ Chỉ số CCHC cũ được quy định tại Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 

04/9/2014 thì Bộ Chỉ số CCHC mới theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND có nhiều điểm mới, 

tích cực với hệ thống các tiêu chí, tiêu chí thành phần được thiết kế một cách khoa học và sát với 

thực tiễn hơn. Theo đó, nội dung Bộ Chỉ số CCHC đánh giá các sở, ngành, huyện và xã được 

chia ra thành 2 nhóm tiêu chí, bao gồm: 

- Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị theo các 

nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện 

đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; điểm thưởng; điểm trừ. 

Phương pháp tổng hợp, xác định điểm đánh giá các nội dung CCHC nêu trên được thực hiện 

thông qua hệ thống báo cáo của các cơ quan, đơn vị và kết quả theo dõi, đánh giá của các cơ 

quan phụ trách triển khai từng nội dung CCHC cụ thể. 

- Nhóm tiêu chí đánh giá tác động của cải cách hành chính, được phân chia theo các nhóm 

tác động, như: Tác động đến chất lượng thể chế quản lý nhà nước; tình hình giải quyết thủ tục 

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/vinh-phuc-thanh-lap-trung-tam-hanh-chinh-cong.html
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hành chính; đội ngũ công chức giải quyết TTHC; mức độ hiện đại hóa hành chính; chất lượng 

phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phương pháp được sử dụng để xác định điểm đánh 

giá các tiêu chí nêu trên là thông qua hoạt động điều tra xã hội học các đối tượng như: Đại biểu 

HĐND, lãnh đạo cấp phòng, công chức và các cá nhân, tổ chức đã thực hiện giao dịch thủ tục 

hành chính. 

Thang điểm đánh giá được xác định  tối đa là 100 điểm. Trong đó, điểm đánh giá qua báo 

cáo là 85 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 15 điểm.  

UBND Tỉnh đã quy định rõ quy trình đánh giá, trong đó có việc thành lập thẩm định kết quả 

tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị; phương pháp chọn mẫu, đối tượng điều tra xã hội học để 

phục vụ xác định Chỉ số CCHC; cách thức tổng hợp tính điểm và xếp hạng, phân loại kết quả 

Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị. Thời gian triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, 

ngành và UBND cấp huyện được tiến hành từ Quý IV của năm đánh giá và tổ chức công bố kết 

quả vào tháng 3 của năm kế tiếp. UBND cấp huyện quy định cụ thể thời gian tổ chức triển khai 

xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã, hoàn thành chậm nhất là trong Quý I năm kế tiếp của 

năm đánh giá.  

Để triển khai có hiệu quả các quy định trên, UBND Tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ 

quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm, trong đó phân công 

Sở Nội vụ là đơn vị có chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Quyết định. 

Tin: Phùng Hưng - Vụ CCHC, Bộ Nội vụ 

Nguồn: Tổng hợp từ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên 

 

 

HÀ GIANG: TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ 

VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ 

VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) 

 

Sáng ngày 28/8/2017, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về giải pháp nâng cao 

chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới 

hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh tới cấp xã với tổng số 6.649 đại biểu tham dự. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn 

mạnh, hiện nay Chính phủ đang quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính - kiến tạo - hành động 

- phục vụ người dân và doanh nghiệp. Là một tỉnh miền núi khó khăn nhưng Hà Giang quyết tâm 

đổi mới tư duy, xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động nâng cao mối quan hệ giữa bộ máy 

chính quyền các cấp với người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ 

tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, các nội dung tập huấn hết sức cần thiết 

đối với các cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh hiểu rõ 
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và sử dụng các chỉ số PAPI như một công cụ giám sát hiệu quả công tác quản trị và hành chính 

công trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Chuyên gia phân 

tích chính sách công UNDP đã giới thiệu tổng quan về Chỉ số PAPI, phân tích Chỉ số PAPI tỉnh 

Hà Giang năm 2016, so sánh với các tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời chia sẻ kinh 

nghiệm, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chỉ số PAPI năm 2017 và những 

năm tiếp theo. PAPI là bộ chỉ số cung cấp ý kiến đánh giá của người dân về hiệu quả của bộ máy 

chính quyền các cấp trong công tác quản trị, hành chính và cung ứng dịch vụ công ở một số lĩnh 

vực cụ thể. Việc phân tích sâu các chỉ số thành phần của PAPI còn giúp tìm hiểu mối liên hệ 

giữa hiệu quả cải cách thể chế hoặc đổi mới chính sách với hiệu quả cung cấp dịch vụ công trong 

một số lĩnh vực, tìm kiếm giải pháp thực tế nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại. Hội nghị cũng 

đã quán triệt kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số 

hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Hà Giang năm 2017. 

Đức Tài, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang 

 

NGHỆ AN: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

SẼ TRẢ NGAY KẾT QUẢ 

03 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An - ông Nguyễn Văn Độ cho biết, từ đầu tháng 

9/2017, Sở sẽ thực hiện trả ngay kết quả cho doanh nghiệp ở một số nội dung thay đổi đăng ký 

doanh nghiệp. 

Theo đó, một số nội dung được thực hiện trả kết quả đăng ký doanh nghiệp ngay tại Bộ phận 

một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm: Thủ tục thông báo sử dụng con dấu; Thủ 

tục Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thủ tục bổ sung thông tin 

trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm, Sở sẽ bố trí 1 Phó Trưởng Phòng Đăng ký 

kinh doanh làm việc tại bộ phận một cửa, chịu trách nhiệm ký và xử lý trả ngay kết quả cho 

doanh nghiệp, không phải thông qua Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh. 

Đồng thời, Sở bố trí một cán bộ của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trực tại bộ phận một cửa 

để hướng dẫn miễn phí các thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp. 

Nguồn: baonghean.vn 
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KHÁNH HÕA: GIAO CHỈ TIÊU HỒ SƠ 

ĐƯỢC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 

CHO CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

Ngày 14/8/2017 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 2346/QĐ-UBND giao 

chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương 

năm 2017.  

Theo đó, giao chỉ tiêu tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 

trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính (TTHC) được UBND tỉnh công bố thực hiện mức 

độ 3,4 trong năm 2017 đối với các Sở: Công Thương, Du Lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học 

và Công nghệ, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Y tế, Ban quản lý Khu 

kinh tế Vân Phong. Giao chỉ tiêu tối thiểu 25% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức 

độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện mức độ 3,4 trong 

năm 2017 đối với các Sở: Giao thông – Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh 

và Xã hội, Tư pháp. 

Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của 

các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện mức độ 3,4 trong năm 2017 đối với các TTHC 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau: huyện Khánh Sơn 

tối thiểu 10%; huyện Khánh Vĩnh tối thiểu 15%; các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh, 

thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang tối thiểu 20%. 

Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của 

các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện mức độ 3,4 trong năm 2017 đối với các TTHC 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã, cụ thể là: các xã, thị trấn thuộc 

huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh tối thiểu 5%; các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Cam 

Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang tối 

thiểu 10%. 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện, tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính của các sở ngành, đơn vị, địa phương; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo triển khai theo phạm vi thẩm quyền./. 

Văn Quyết – Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 
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BÀN VỀ CỔ PHẦN HÓA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

1. Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trong bối cảnh đổi mới hoạt động, thực hiện 

chính sách tinh giản biên chế 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước thực hiện quyết liệt chủ trương cải cách hành 

chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII và Nghị quyết 

Trung ương 8 khóa VII đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính, 

kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng 

cao năng suất và chất lượng lao động, tăng chất lượng dịch vụ công, chú trọng và tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. 

Tuy nhiên, sau gần 20 năm thực hiện chính sách tinh giản, biên chế công chức, viên chức 

không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên, nhất là  trong khu vực sự nghiệp công 

lập và cán bộ, công chức  cấp xã. Ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-

NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, chỉ 

đạo các cấp, các ngành kiên trì chủ trương tinh giản biên chế, bảo đảm không tăng tổng biên 

chế của cả hệ thống chính trị; trường hợp thành lập mới cơ sở giáo dục, y tế công lập, tăng lớp, 

tăng học sinh, tăng quy mô giường bệnh … thì có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải 

quản lý chặt chẽ. Đến năm 2021 tinh giản tối thiểu là 10% biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên 

chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân 

sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Chỉ tuyển dụng cán bộ, công chức, 

viên chức mới không quá 50% số biên chế đã tinh giản, đã nghỉ hưu hoặc thôi việc. 

Triển khai chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP 

ngày 18/10/2000 về tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trong đó đặt 

mục tiêu đến hết năm 2002, phấn đấu giảm 15% biên chế trong các cơ quan hành chính và biên 

chế gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp. Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của 

Chính phủ sửa đổi Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP đã bổ sung thêm đối tượng tinh giản là cán 

bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành giáo 

dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa thông tin, thể thao và sự nghiệp khác. Tiếp đó 

ngày 08/8/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản 

biên chế. 

Theo báo cáo của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 31/12/2011 đã tinh giản biên chế được 69.269 người, 

trong đó: 62.490 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi; 6.676 người hưởng chính sách 

thôi việc ngay; 79 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương 

thường xuyên từ ngân sách nhà nước; 24 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học(1). 
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Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 31/12/2013, số lượng cán bộ, công chức từ cấp 

huyện trở lên là 312.401 người, cán bộ, công chức cấp xã là 227.253 người, số lượng viên chức 

tính đến tháng 6/2014 là 1.995.414 người(2). Nếu so sánh số biên chế tinh giản trên tổng số cán 

bộ, công chức, viên chức thì kết quả tinh giản còn rất hạn chế. Nhìn vào tương quan biên chế 

viên chức trong tổng biên chế có thể thấy rằng việc tinh giản chỉ thực sự hiệu quả nếu có 

phương án kiện toàn, sắp xếp hơn 50.000 đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay và tinh giản biên 

chế viên chức một cách hợp lý. 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010(3) và giai đoạn 

2011 - 2020(4) đã xác định cải cách tài chính công là một nội dung quan trọng của cải cách 

hành chính, trong đó cần đổi mới cơ bản cơ chế tài chính đối với khu vực dịch vụ công; Nhà 

nước có các chính sách, cơ chế tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân trực 

tiếp làm các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. 

Tại Thông báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011, Bộ Chính trị đã khẳng định tiếp tục thực 

hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã 

hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện thí điểm góp vốn cổ phần để thành lập mới 

đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

khi tiến hành cổ phần hóa nhưng không thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập 

độc lập hiện có. 

Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 và số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị 

Trung ương 7 khóa XI đề ra nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tổ chức và cơ chế hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công để cung ứng tốt hơn các dịch vụ cơ bản thiết yếu cho người dân, nhất là 

các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo. Nhà nước tăng cường đầu tư cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tăng cường chức năng quản lý 

của Nhà nước. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ 

công thuộc các thành phần ngoài Nhà nước trên cơ sở các định mức, tiêu chuẩn, các quy định 

của pháp luật và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và nhân dân. Đối với đơn vị sự 

nghiệp cung cấp những dịch vụ sự nghiệp công có đủ điều kiện, trước hết là các đơn vị sự 

nghiệp kinh tế, thực hiện cơ chế hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và từng bước cổ phần 

hóa theo quy định. 

Cụ thể hóa chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-

TTg ngày 22/6/2015 về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhằm tạo 

cơ sở pháp lý cho việc thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Đối tượng, phương thức và trình tự, thủ tục cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập 

2.1 Đối tượng cổ phần hóa 
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Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, UBND cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có đủ điều kiện sau đây thuộc đối 

tượng cổ phần hóa: 

- Tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời 

điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động 

thường xuyên sau khi chuyển đổi. 

- Thuộc danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào 

tạo thì đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh 

nghiệp. Khuyến khích liên kết hợp tác trên cơ sở bảo toàn tài sản và mục đích cung cấp dịch vụ 

công. Thí điểm cho thuê quản lý, thuê cơ sở vật chất, thí điểm cổ phần hóa trên nguyên tắc bảo 

đảm tiếp tục cung cấp dịch vụ công với chất lượng tốt hơn. 

2.2 Phương thức cổ phần hóa 

Có 3 hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, gồm: 

- Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu 

để tăng vốn điều lệ; 

- Bán một phần vốn nhà nước hiện có; 

- Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn 

điều lệ. 

Việc bán cổ phần lần đầu được thực hiện thông qua các phương thức: bán đấu giá công 

khai, bảo lãnh phát hành và thỏa thuận trực tiếp. 

2.3 Trình tự, thủ tục cổ phần hóa 

Trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan đến việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần được quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn 

bản hướng dẫn hiện hành về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

Một trong những vấn đề quan trọng khi tiến hành cổ phần hóa là xử lý tài chính và xác định 

giá trị tài sản. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản; lập bảng kê 

xác định số lượng, chất lượng và giá trị của tài sản; kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu số dư tiền gửi 

ngân hàng; xác định tài sản thừa, thiếu so với sổ kế toán; đối chiếu, xác nhận, phân loại các 

khoản công nợ; lập bảng kê chi tiết đối với từng khách nợ, chủ nợ. 

Tài sản có nguồn gốc từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi pháp luật quy định có cơ chế xử lý 

riêng. Đối với công trình phúc lợi (nhà trẻ, nhà mẫu giáo, các tài sản phúc lợi khác) đầu tư bằng 

quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi thì không tính vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập; công ty cổ 
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phần tiếp tục kế thừa quản lý và sử dụng để phục vụ mục đích phúc lợi cho người lao động. Đối 

với diện tích nhà, đất đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, nhân viên nếu có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật đất đai thì chuyển giao cho cơ quan nhà, đất của địa phương để quản lý. Tài 

sản dùng cho hoạt động của đơn vị đầu tư bằng nguồn quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, số dư 

bằng tiền của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được chia cho người lao động đang làm việc tại 

thời điểm xác định giá trị đơn vị theo số năm công tác. 

Giá trị vô hình như: kinh nghiệm hoạt động, đội ngũ viên chức có trình độ, tay nghề, uy 

tín… là loại tài sản rất quan trọng và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng giá trị tài sản đơn vị 

sự nghiệp công lập. Để quản lý chặt chẽ quá trình định giá tài sản đơn vị, tránh thất thoát tài 

sản nhà nước, việc định giá được thực hiện theo trình tự, thủ tục chặt chẽ. Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập có tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị 

phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán từ 10 tỷ đồng trở lên phải thuê các tổ chức có chức 

năng định giá như các công ty kiểm toán, công ty chứng khoán, doanh nghiệp thẩm định giá 

trong nước và ngoài nước (sau đây gọi tắt là tổ chức tư vấn định giá) thực hiện tư vấn xác định 

giá trị đơn vị. 

Các trường hợp khác, đơn vị tự xác định giá trị và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết 

định; nếu cần thiết, có thể thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện tư vấn xác định 

giá trị. 

Căn cứ hồ sơ xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập do tổ chức tư vấn định giá xây 

dựng (hoặc do đơn vị tự xây dựng), ban chỉ đạo cổ phần hóa thẩm tra về trình tự, thủ tục và 

cách xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo quy định, báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền ra quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập. 

Khi thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối 

đa số lao động tại thời điểm quyết định chuyển đổi và phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết chế độ nghỉ việc, thôi việc cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và 

các quyền lợi khác theo quy định hiện hành; kế thừa mọi trách nhiệm đối với người lao động từ 

đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang; có quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng lao động; kế thừa 

các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác đã bàn giao từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty 

cổ phần; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ phải thu và thực hiện nghĩa vụ trả nợ; 

được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn nhận bàn giao để tổ chức kinh doanh có hiệu quả. 

3. Đánh giá tác động của việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

Xét dưới góc độ cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cổ phần hóa 

được xem như một giải pháp nhằm giảm đầu mối tổ chức và biên chế viên chức, qua đó giảm 

gánh nặng ngân sách nhà nước. Do số lượng tổ chức và biên chế viên chức còn rất lớn nên việc 

cải cách khu vực sự nghiệp công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nếu không muốn nói là quyết 

định đến thành công của công cuộc cải cách hành chính nói chung. 
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Mặt khác, việc cổ phần hóa còn có mục đích thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào các 

hoạt động cung cấp dịch vụ công. Hiện nay, trong một số lĩnh vực và ở một số địa bàn không 

nhất thiết Nhà nước phải trực tiếp cung cấp dịch vụ công mà có thể chuyển giao cho xã hội 

thực hiện. Tuy nhiên, do yếu tố lịch sử hoặc do chính sách thu hút chưa đủ hấp dẫn, nhiều tổ 

chức, cá nhân chưa có cơ hội hoặc không mặn mà với việc đầu tư vào lĩnh vực cung cấp dịch 

vụ công. Quá trình đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường của nước ta hơn 20 năm qua đã đạt 

nhiều thành tựu trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Nguồn lực xã hội ngày càng tăng, có khả 

năng đảm đương nhiều hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến cung cấp dịch vụ. Do vậy, việc 

huy động các nguồn lực khối tư nhân nhằm giảm sự quá tải của Nhà nước, góp phần nâng cao 

chất lượng dịch vụ công là cần thiết. 

Thực tế đã chứng minh sự xuất hiện của khối ngoài nhà nước đã góp phần thay đổi cách 

thức, chất lượng cung cấp dịch vụ công. Không chỉ bản thân các đơn vị ngoài nhà nước cung 

cấp dịch vụ công có chất lượng mà điều này còn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để 

thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập phải đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng 

cường chất lượng dịch vụ. Người dân, tổ chức và doanh nghiệp lúc này trở thành trung tâm của 

quan hệ dịch vụ công, được lựa chọn các dịch vụ công có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu và 

phù hợp với khả năng tài chính. 

Bên cạnh đó, việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập cũng đặt ra một số vấn đề về lý 

luận và thực tiễn đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: 

Thứ nhất, xét dưới góc độ lý luận, dịch vụ công là dịch vụ thiết yếu nhằm cung cấp cho 

người dân, xã hội để bảo đảm sự vận hành bình thường của xã hội, giúp người dân có cơ hội 

để thực hiện các quyền cơ bản của con người, của công dân như: quyền được sống, được học 

tập, được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao… Dịch vụ công được xem là giá đỡ mà 

nếu như không có các dịch vụ này hoặc không có sự can thiệp, vai trò điều tiết của Nhà nước 

thì người dân khó có cơ hội tiếp cận và các quyền năng cơ bản của con người theo đó sẽ bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà nước là chủ thể có tiềm lực kinh tế, có hệ thống thiết chế được 

tổ chức đồng bộ từ trung ương đến cơ sở có khả năng cung cấp tốt nhất các dịch vụ công, 

đồng thời có cơ chế để hỗ trợ về giá dịch vụ, các khoản ưu đãi, miễn giảm cho các trường hợp 

khó khăn và hạn chế về tài chính được hưởng các dịch vụ tối thiểu bình đẳng với các thành 

phần khác trong xã hội.  

Với cách tiếp cận này, việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập cần cân nhắc kỹ, tránh 

hiện tượng thị trường hóa tất cả các dịch vụ công, đánh mất cơ hội cho người nghèo, người yếu 

thế trong xã hội được thụ hưởng các dịch vụ công của Nhà nước. 

Thứ hai, nếu coi cổ phần hóa là giải pháp để tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế thì 

việc xác định điều kiện cổ phần hóa, lĩnh vực cổ phần hóa tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ có thể dẫn đến đối tượng thuộc diện cổ phần hóa bị thu hẹp rất nhiều 

và như vậy mục đích cải cách hành chính, tinh giản biên chế không đạt được nhiều kết quả. 
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Hiện nay, trong tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập của cả nước, các đơn vị trong lĩnh 

vực y tế và giáo dục chiếm tỷ lệ rất lớn. Đơn cử mỗi xã có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu 

học, 1 trường trung học cơ sở và 1 trạm y tế thì với hơn 11.000 đơn vị hành chính cấp xã như 

hiện nay, số lượng các đơn vị sự nghiệp này đã là trên 40.000 đơn vị, trong khi chưa kể đến các 

trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục y tế … Theo 

Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh 

vực giáo dục, y tế sẽ được kiện toàn theo hướng đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến 

tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp; khuyến khích liên kết hợp tác trên cơ sở bảo 

toàn tài sản và mục đích cung cấp dịch vụ công. Cổ phần hóa chỉ là một trong số nhiều giải 

pháp và cũng chỉ là thực hiện thí điểm, chưa triển khai chính thức đồng loạt. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trong diện cổ phần hóa phải đáp ứng tiêu chí tự chủ tài chính 

và phải thuộc danh mục cổ phần hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên sẽ chiếm tỷ 

lệ rất nhỏ trong số các đơn vị sự nghiệp hiện nay và như vậy tác động của cổ phần hóa đến việc 

thu gọn đầu mối tổ chức, giảm biên chế viên chức không lớn. 

Thứ ba, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đặt ra cơ chế thí 

điểm cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Hiện nay, thực 

hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa, nhiều đơn vị 

sự nghiệp ngoài công lập đã tham gia quá trình cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục đào tạo, giáo 

dục nghề nghiệp cho xã hội. Theo đó, ngày càng nhiều trường học tư thục, dân lập, bệnh viện 

tư nhân ra đời. Tuy nhiên, việc các trường học, bệnh viện tư nhân có thể thay thế được các cơ 

sở công lập hay không là vấn đề lớn, cần cân nhắc kỹ để bảo đảm sự hòa giữa đa dạng hóa các 

loại hình cung cấp dịch vụ công với vai trò điều tiết của Nhà nước nhằm bảo đảm sự bình đẳng 

của người dân trong tiếp cận các dịch vụ và việc thực hiện chính sách xã hội. 

Nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. 

Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường là việc ngày càng gia tăng khoảng cách giàu nghèo 

trong xã hội. Tình trạng người dân có thu nhập thấp, người già neo đơn không nơi nương tựa… 

đang là vấn đề xã hội phải giải quyết. Trong khi đó, các doanh nghiệp hoạt động theo nguyên 

tắc lợi nhuận, không cho phép họ hoạt động theo nguyên tắc của đơn vị công ích thuần túy. 

Vấn đề giáo dục, y tế có tác động rất lớn đến đời sống xã hội, đến từng gia đình, người 

dân và đến sự phát triển của mỗi quốc gia. Do đó, việc tham gia của Nhà nước là rất cần thiết, 

nhất là ở các vùng kinh tế khó khăn, vùng miền núi. Hiện nay, Nhà nước đang thực hiện 

chính sách hỗ trợ đặc biệt cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, cho người nghèo khi đến 

lớp và trong khám, chữa bệnh. Nếu chuyển giao toàn bộ các hoạt động này cho khối ngoài 

nhà nước thì việc thực hiện chính sách phổ cập giáo dục, chính sách chăm sóc sức khỏe sẽ bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng./. 
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Ghi chú: 

(1) Tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong bộ máy nhà nước - những vấn đề đặt ra hiện nay, ThS. Thái 

Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ: 

http://caicachcongvu.gov.vn/plus.aspx/vi/News/71/01/1010100/0/5573/ 

(2) http://www.moha.gov.vn 

(3) Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010. 

(4) Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010. 

ThS. Bùi Công Quang - Văn phòng Chính phủ 

Nguồn: tcnn.vn 
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HÀ TĨNH: CẢNH CÁO 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Ngày 28/8, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái cho biết, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo Giám đốc 

sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh Võ Tá Đinh và một số cán bộ vi phạm trong việc tham 

mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng 

nước sâu Sơn Dương.  

Liên quan đến vụ việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cảnh cáo ông Hoàng Thanh Tùng - 

Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm 

Văn Tình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Đặng Văn Thành - Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh và Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (nguyên Phó Trưởng 

ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh). 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái cho biết, sau khi có hình thức kỷ luật 

về Đảng, trong thời gian tới sẽ có hình thức kỷ luật về chính quyền…. 

Nguồn: tienphong.vn 

 

GIẤY PHÉP CON: CẦN TIẾNG NÓI CHUNG 

CỦA CÁC BÊN 

 

Lời than vãn về việc “một chiếc bánh sôcôla phải cõng… 13 giấy phép” đã vang tới tận Văn 

phòng Chính phủ ngày 21/8 khi 11 bộ, ngành họp về kiểm tra chuyên ngành. 

Hạt hướng dương, sữa chua… cùng một lúc vướng vào khâu kiểm tra, kiểm định, xác nhận 

của nhiều bộ là vấn đề được đích thân Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề cập. 

Bởi thế quy chuẩn rõ ràng và thực hiện quy chuẩn phải thuận lợi, minh bạch, đàng hoàng 

đang là một yêu cầu tất yếu. Tọa đàm “Giấy phép con cần bỏ trong kinh doanh thực phẩm” 

mà Pháp Luật TP.HCM tổ chức ngày 25/8 cũng toát lên tinh thần chủ đạo này. 
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Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cơ quan quản lý nhà nước dường như 

đã tìm được tiếng nói chung về sự cần thiết ấy. Tuy vậy, khoảng cách lớn nhất, nguồn cơn 

những kiến nghị của nhiều hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia đối với cơ quan quản lý nhà 

nước về lĩnh vực này có lẽ là tính minh bạch và sự đàng hoàng trong thực thi các quy định. 

Bởi luôn có một độ chênh giữa việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) với 

những biến động của đời sống xã hội. Thực phẩm, vốn là một phần thiết yếu của cuộc sống 

người dân, sẽ không thể nào bị đóng khung trong tư duy quản lý mang tính nhiệm kỳ và cách 

thức thực thi pháp luật không minh bạch, thiếu chuẩn tắc. 

Không phải không ai thấy những vô lý ấy và cách thức gỡ bỏ những chồng chéo này thực ra 

đã có, nhất là đối với hai văn bản quan trọng được liệt kê dưới đây. 

Kết luận của Ban Bí thư ngày 19/1/2017 nhấn mạnh rằng: Hoàn thiện cơ chế, chính sách 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, tham gia xây dựng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật bảo đảm ATTP. 

Nghị quyết số 43/2017 của Quốc hội cũng minh định: “Đến hết năm 2020 cơ bản hoàn 

thành các quy chuẩn kỹ thuật chính về ATTP cho các nhóm đối tượng và phù hợp với chuẩn 

mực quốc tế”. 

Như vậy, định hướng cần phải hoàn thành một bộ quy chuẩn kỹ thuật chính về ATTP đã 

được xác định. Đó chính là “cẩm nang” cho cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn doanh nghiệp 

trong lĩnh vực này. 

Khi có một bộ quy chuẩn kỹ thuật tường minh, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn, cơ quan nhà 

nước sẽ minh bạch hơn và những bất cập liên quan đến ATTP cũng được giải quyết căn cơ. 

Khi đó những tiếng kêu than của doanh nghiệp và sự mệt mỏi của các cơ quan nhà nước sẽ 

không còn khi “giấy phép con” không còn là tảng đá ghè chân cả hai phía.  

Nguồn: plo.vn 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Ngày 29/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn 

và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Theo quyết định này, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm 11 thành viên: 1 Tổ trưởng, 2 

Tổ phó, 5 thành viên và 3 cán bô ̣Thường trưc̣. Cu ̣thể: 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ 

phó Tổ công tác gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà và Phó Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục. 

Thành viên Tổ công tác gồm Thứ trưởng 5 Bô ̣ là: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nguyễn Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp 

Trần Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Phó Tổng thanh tra Chính phủ 

Đặng Công Huẩn. 

Ba cán bô ̣ làm Thường trực Tổ công tác gồm: Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 

Ngô Hải Phan; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Vũ Thiện Vương; chuyên viên 

chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan. 

Tổ công tác có nhiệm vụ: 1- Xây dựng Kế hoạch hoạt động, Quyết định thành lập Đoàn 

kiểm tra để kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 2- Kiểm tra việc phân loại văn bản, cập nhật 

nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống Quản lý cơ 

sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng Chính phủ; việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu 

theo dõi tại các bộ, cơ quan, địa phương. 3- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, cơ quan, địa phương. 4- Đánh giá toàn 

diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao so với yêu cầu đề ra; có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết luận, 

chỉ đạo đã giao so với thực tiễn. 5- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá 
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trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao; những vướng mắc, bất cập về 

chính sách, thể chế để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan. 6- 

Định kỳ hàng tháng hoặc sau mỗi đợt kiểm tra, báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả 

thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị các biện 

pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra; kiến nghị 

các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của Tổ trưởng; mỗi thành 

viên Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ được 

phân công… 

Anh Cao – Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 

 

BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 

SỐ 11/2014/TT-BNV VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV 

 

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức hành chính (Thông tư số 11/2014/TT-

BNV) và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thông tư số 

13/2010/TT-BNV) về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. 

Thông tư 05 bổ sung quy định về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên 

ngành hành chính. Theo đó, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được áp dụng bảng lương tương ứng kèm 

theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau: 
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Đối với 05 ngạch công chức, gồm: Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 

(nhóm 1); ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 (nhóm 1); ngạch chuyên viên áp 

dụng công chức loại A1; ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0; ngạch nhân viên áp dụng 

công chức loại B sẽ áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công 

chức trong cơ quan nhà nước) 

Đối với ngạch nhân viên lái xe cơ quan (có bằng lái xe đúng quy định) và nhân viên hợp 

đồng sẽ áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp của nhà nước). 

Thông tư nêu rõ cách thức xếp lương sau khi chuyển ngạch. Theo đó: 

Công chức thuộc ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên nhận bổ 

nhiệm ở ngạch nào thì hưởng lương theo ngạch đó. 

Công chức đảm nhiệm công việc thừa hành, phục vụ (ngạch nhân viên) có bằng tốt nghiệp 

trung cấp trở lên và đang xếp lương theo công chức loại B thì được bổ nhiệm vào ngạch nhân 

viên (mới) và tiếp tục hưởng chế độ theo công chức loại B. 

Công chức chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp vị trí công việc sẽ nhận lương 

theo ngạch nhân viên hiện hưởng ở bảng 4 trong thời hạn 6 năm (kể từ ngày Thông tư trên có 

hiệu lực). Trong vòng 6 năm, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bố trí đối tượng này học tập 

nâng cao trình độ nhằm bổ sung đủ tiêu chuẩn, sau đó xem xét bổ nhiệm vào ngạch nhân viên 

(mới). Trường hợp công chức được cử nhưng không tham gia hoặc có kết quả học tập không đạt 

yêu cầu thì cơ quan quản lý xem xét thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

Bên cạnh đó, Thông tư 05 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên 

cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/10/2017.Đối với quy định tại Thông tư số 

11/2014/TT-BNV 

 

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

 

Bô ̣Ngoaị giao: Ngày 25/8, đồng chí Lê Quang Long được UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh. 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam): Ngày 28/8, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám 

đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BHXH 

thành phố Hà Nội kể từ ngày 19/8/2017. 

Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: Ngày 21/8/2017, đồng chí Phạm Bảo Lâm, Giám đốc Sở Giao 

dịch của Ngân hàng Nhà nước được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ kể 

từ ngày 01/9/2017. 

Đồng chí Nguyễn Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối được điều động và bổ nhiệm 

giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch kể từ ngày 01/9/2017. 

Bộ Công thƣơng: Ngày 29/8, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc bà Hồ Thị Kim 

Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/9/2017. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 

 


