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1/ Ngày 13/3, khai trương Hệ thống 
thông tin báo cáo Chính phủ

Hôm nay (13/3), dưới sự chủ trì của 
Thủ tướng Chính phủ, 3 nội dung lớn sẽ 
được Văn phòng Chính phủ triển khai trong 
cùng 1 hội nghị, đó là: Sơ kết 3 tháng vận 
hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia; công 
bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia; khai trương 
Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Sau 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia (DVCQG), từ ngày 9/12/2019 đến 

chiều ngày 9/3/2020 đã có có trên 77.200 tài 

khoản đăng nhập; hơn 20,9 triệu người truy 

cập tìm hiểu thông tin dịch vụ; trên 2,6 triệu 

bồ hồ sơ đồng bộ trạng thái, trong đó có trên 

13.100 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng 

DVCQG. Đây là kết quả tích cực khi Cổng 

DVCQG được người dân, doanh nghiệp ủng 

hộ.

Người dân, doanh nghiệp quan tâm, 
hưởng ứng

“Kết quả này cho thấy sự quan tâm, 

hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, 

ghi nhận kết quả ban đầu của quá trình xây 

dựng và vận hành Cổng DVCQG”, Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai 

Tiến Dũng đánh giá.

Qua báo cáo kết quả triển khai ban đầu 

của Cổng DVCQG của VPCP, Thủ tướng Chính 

phủ gửi lời khích lệ, động viên tới tất cả cán 

bộ thuộc các Bộ, cơ quan đã tích cực tham 

gia để góp phần vào quá trình cải cách thủ 

tục hành chính (TTHC) mạnh mẽ của Chính 

phủ.

Trong thời điểm hiện nay khi cả nước 

đang quyết liệt chống dịch bệnh COVID-19, 

theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, việc đưa 

thêm trên 15 dịch vụ công tích hợp lên Cổng 

DVCQG càng có ý nghĩa quan trọng khi 

những dịch vụ công này chú trọng đến thanh 

toán trực tuyến.

“Việc này hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp và 

tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”, 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Điểm chung của những dịch vụ công 

đưa lên Cổng DVCQG sắp tới chú trọng đến 

vấn đề thanh toán điện tử, đó là các dịch 

vụ liên quan đến: Thu tiền phạt xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ; nộp thuế cá nhân; thu phí, lệ phí trước bạ 

ô tô, xe gắn máy; kê khai và nộp thuế doanh 

nghiệp; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách 

và khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch 

kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa 

với Kho bạc Nhà nước; dịch vụ Hủy tờ khai 

hải quan, Khai bổ sung hồ sơ hải quan; dịch 

vụ Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: 
Người dân, doanh nghiệp rất quan tâm, hưởng 
ứng việc vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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dịch đăng ký khai sinh và cấp phiếu lý lịch tư 

pháp...

Một trong những dịch vụ công quan 

trọng được tích hợp lên Cổng DVCQG vào 

ngày mai là dịch vụ thu tiền phạt xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ.

Ngay thời điểm tích hợp lên Cổng          

DVCQG, dịch vụ thu tiền phạt xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ sẽ được thí điểm tại 5 địa phương: Hà Nội, 

TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ cho 

biết đã cử các tổ công tác làm việc tại 5 địa 

phương làm điểm, về cơ bản các phần mềm 

được cài đặt hoàn thiện và thành công trong 

chạy thử nghiệm. Đơn vị cũng đã hoàn thành 

tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật, tổ chức 

tập huấn cho lực lượng cảnh sát giao thông 

tại 5 địa phương thí điểm để có thể triển khai 

thực hiện ngay khi đưa các dịch vụ này lên 

Cổng DVCQG.

“Đây là sự phối hợp, cố gắng của các 

bộ, ngành liên quan trong việc cùng chung 

tay xây dựng, triển khai Cổng DVCQG”, Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Hệ thống TTBC Chính phủ tiết kiệm 460 
tỷ đồng/năm

Cũng trong ngày mai, VPCP sẽ khai trương 

một số phân hệ của Hệ thống thông tin báo 

cáo (TTBC) Chính phủ. Ông Ngô Hải Phan, 

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho 

biết VPCP đã phối hợp với các Bộ, cơ quan, 

Tập đoàn VNPT, Viettel xây dựng, chuẩn hóa 

các quy trình tổng thể của hệ thống, quy trình 

liên thông các chế độ báo cáo; quy trình chia 

sẻ dữ liệu báo cáo.

Tính toán của Cục Kiểm soát TTHC cho 

thấy, nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo 

quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành 

báo cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính chi 

phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước 

sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Hệ thống TTBC Chính phủ là hệ thống thu 

thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ 

quan hành chính nhà nước, nhằm tổng hợp, 

phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ.

Hệ thống nhằm bảo đảm gắn kết chặt 

chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc 

với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng 

cường công khai, minh bạch, nâng cao trách 

nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính 

nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ 

liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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Bên cạnh đó Hệ thống TTBC Chính phủ 

giúp nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp 

của VPCP trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ.

Mục tiêu đặt ra của Hệ thống TTBC Chính 

phủ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả  ứng 

dụng CNTT trong công tác công tác tham 

mưu, tổng hợp, báo cáo; góp phần chuyển 

đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên 

dữ liệu số được tổng hợp, phân tích theo thời 

gian thực, hiển thị trực quan thông qua các 

hệ thống thông tin, bảng hiển thị.

“Hệ thống TTBC Chính phủ ra đời được 

nhưng để Hệ thống “sống” được không dễ 

dàng, vì vậy cần sự đồng hành, chung tay 

của nếu các Bộ, ngành, địa phương để Hệ 

thống hoạt động hiệu quả sau khi vận hành”, 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Theo: chinhphu.vn

2/ 169 dịch vụ công được triển khai 
trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đến ngày 13/3/2020, Văn phòng Chính 
phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã phối 
hợp để đưa 169 dịch vụ công trực truyến 
mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện dịch vụ công không phụ 
thuộc thời gian, địa giới hành chính

Chiều 13/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng 

Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương 

tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng vận 

hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia, công bố 

tích hợp thêm 11 dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và ra 

mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đối với việc triển khai Cổng DVCQG, Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

(VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết: Việc tổ chức 

hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong hưởng ứng 

thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 

và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chống 

dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh hiện 

nay khi Tổ chức Y tế thế giới công bố dịch 

COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 

Dũng, sau thời gian triển khai khẩn trương,   

nghiêm túc, đến thời điểm này, các Bộ: Công 

an, Tài chính, LĐTB&XH, Tư pháp và 58 địa 

phương đã tích hợp, đưa thêm 11 dịch vụ 

công trực tuyến lên Cổng DVCQG phục vụ 

người dân và doanh nghiệp.

Đó là các dịch vụ: Nộp tiền xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ (thí điểm tại 5 địa phương là Hà 

Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình 

Thuận); Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy 

Tin cải cách hành chính trung ương

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng vận hành 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia
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(thí điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); Nộp 

thuế cá nhân; Nộp thuế doanh nghiệp; Nội 

thuế môn bài; Hủy tờ khai hải quan; Khai bổ 

sung tờ khai hải quan; Đăng ký cung ứng hợp 

đồng lao động; Đăng ký mã số đơn vị quan 

hệ ngân sách; Đăng ký khai sinh tại 45 tỉnh, 

thành phố; Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại 58 

tỉnh, thành phố.

“Chính thức từ thời điểm này, người dân, 

doanh nghiệp khi truy cập vào Cổng DVCQG 

theo địa chỉ dichvucong.gov.vn có thể thực 

hiện được các dịch vụ công nêu trên mà 

không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành 

chính”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Đến tháng 6/2020, các dịch vụ nộp tiền 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và nộp lệ phí trước bạ 

xe ô tô, xe gắn máy sẽ được thực hiện trên 

toàn quốc.

Như vậy, từ 8 nhóm dịch vụ công trực 

tuyến ở thời điểm khai trương (tháng 12/2019), 

đến nay Cổng DVCQG cung cấp 169 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 như: Nộp tiền xử 

phạt vi phạm giao thông tại TP Hồ Chí Minh, 

Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận; 

Nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy tại 

TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; Nộp thuế thu nhập 

cá nhân, nộp thuế doanh nghiệp, huỷ và khai 

bổ sung tờ khai hải quan, nộp thuế môn bài; 

Đăng ký khuyến mại, cấp giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hoá, đăng ký khai sinh tại 45 địa 

phương và cấp phiếu lý lịch tư pháp tại 58 địa 

phương....

Tổng số hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng 

DVCQG là trên 13 nghìn hồ sơ, trong đó có 

2 dịch vụ công có số lượng hồ sơ trực tuyến 

lớn được thực hiện từ Cổng DVCQG là: Thông 

báo hoạt động khuyến mại (trên 9.200 hồ sơ) 

và Đổi giấy phép lái xe (gần 3.000 hồ sơ).

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC 

(VPCP) Ngô Hải Phan, kết quả đạt được như 

trên là những dịch vụ công này đã được tái 

cấu trúc quy trình để tạo thuận lợi nhiều hơn 

so với cách giải quyết trước đây (cho phép 

lựa chọn đổi giấy phép lái xe ở nơi sinh sống, 

học tập, làm việc; cho phép giải quyết một 

lúc hồ sơ chương trình khuyến mại tại nhiều 

địa phương ở mức độ 4) và thường xuyên có 

hướng dẫn thủ tục, cũng như hỗ trợ kỹ thuật 

trong quá trình thực hiện.

Trải nghiệm nộp phạt trực tuyến trên 
Cổng DVCQG

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát giao thông 

đường bộ cùng các Bộ, cơ quan đã tổ trức 

trải nghiệm thực tế của người dùng trên Cổng 

DVCQG với 5 dịch vụ công: Nộp tiền xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ; Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn 

máy; Nộp thuế cá nhân; Nộp thuế doanh ng-

hiệp; Hủy tờ khai hải quan.

Trong đó, trải nghiệm nộp tiền xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ được thực hiện với các trường 

hợp vi phạm giao thông thực tế. Người dùng 

có thể lựa chọn 2 trường hợp thanh toán và 

nhận kết quả: Thứ nhất là thanh toán trực 

tuyến và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt; 

thứ hai là thanh toán trực tuyến và nhận kết 

quả tại nhà.

Trường hợp người dùng chọn thanh toán 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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trực tuyến và nhận kết quả tại nhà sẽ sử dụng 

dịch vụ bưu chính công ích để trả kết quả 

tại nhà cho người dân. Với việc thanh toán 

trực tuyến, hiện tại người dân có thể lựa chọn 

thanh toán qua các ngân hàng thương mại 

như VietcomBank, VietinBank hoặc kết nối và 

thanh toán với 30 ngân hàng khác thông qua 

cổng thanh toán của VNPT Pay hay ví điện tử 

MoMo...

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ nhận 

định, dịch vụ thanh toán trực tuyến và nhận 

kết quả tại nhà trên Cổng DVCQG mang lại 

thuận tiện cho người dân, hạn chế sự đi lại 

của người dân trong thời điểm đang chống 

dịch bệnh COVID-19.

Theo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, 

từ ngày 13/3/2020, căn cứ trên biên bản xử 

phạt, người dân trên cả nước nếu vi phạm 

giao thông tại các tỉnh, thành phố như: Hà 

Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình 

Thuận thì chỉ mất khoảng 3 phút để truy nhập 

vào Cổng DVCQG nộp phạt và lựa chọn 

đăng ký nhận kết quả tại nhà qua Bưu điện 

(Vietnam Post). Người sử dụng có thể chọn 

hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển 

phát thường. Căn cứ vào địa chỉ nhận giấy tờ 

và hình thức đăng kí chuyển phát của người 

sử dụng, hệ thống sẽ hiển thị thời gian và mức 

phí chuyển phát giấy tờ.

Như vậy, thay vì mất rất nhiều thời gian đi 

lại, chờ đợi để nhận lại giấy tờ tạm giữ từ cơ 

quan công an, giờ đây, người vi phạm giao 

thông chỉ cần ngồi ở nhà đăng ký nhận kết 

quả tại nhà qua Bưu điện. Khi hồ sơ vi phạm 

giao thông đến hạn trả cho người vi phạm, 

cơ quan công an sẽ bàn giao cho Bưu điện 

để chuyển trả đến tận địa chỉ người sử dụng 

đăng ký trên Cổng DVCQG.

Theo: chinhphu.vn

3/ Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính thuế

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chính trị được giao, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
thuế; đồng thời nghiên cứu, rà soát, sắp xếp 
bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, 
đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết 

định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài 

chính và công bố hoàn thành kế hoạch triển 

khai thành lập Chi cục Thuế khu vực.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh 

giá cao sự nỗ lực phấn đấu của ngành Thuế 

qua gần 75 năm xây dựng và trưởng thành; 

đã có nhiều đóng góp thiết thực trong sự     

nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất 

Tin cải cách hành chính trung ương

Ảnh minh họa
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nước. Cùng với quá trình chuyển đổi của nền 

kinh tế, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách, 

hiện đại hoá, đổi mới cơ chế quản lý theo tinh 

thần hợp tác, đồng hành cùng người dân, 

doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh 

doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát 

triển sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện 

quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ 

chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số  

18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 

6 khóa XII và Quyết định số 41/2019/QĐ-TTg 

ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, đã cắt giảm 2.189 đầu mối trung 

gian; hợp nhất 565 Chi cục Thuế để thành 

lập 269 Chi cục Thuế khu vực, đưa số Chi cục 

Thuế từ 711 xuống còn 415; số cán bộ thuế 

phục vụ gián tiếp giảm trên 850 người.

Với vai trò là cơ quan thực hiện nhiệm vụ 

thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, bằng 

sự quyết tâm cao, nỗ lực của toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động, 

sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, 

nhất là sự vào cuộc quyết liệt của các cấp 

ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế đã 

hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu 

về thu và tăng thu ngân sách nhà nước.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước 

đạt gần 1,277 triệu tỷ đồng, vượt 9,3% dự toán 

(trên 109 ngàn tỷ đồng). Xếp hạng chỉ số nộp 

thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường 

kinh doanh của Ngân hàng Thế giới tăng từ 

131 lên 109 trong tổng số 190 quốc gia, vùng 

lãnh thổ. Mức độ hài lòng của người nộp thuế 

theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) tăng từ 74,98% năm 

2016 lên 77,94% năm 2019. Các hoạt động 

hợp tác quốc tế về thuế được đẩy mạnh; đã 

ký kết 80 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; 

thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế về thuế 

với các tổ chức quốc tế như: WB, IMF, OECD, 

JICA, IFC…

Tuy nhiên, ngành Thuế vẫn còn hạn chế, 

bất cập cần tập trung khắc phục, tháo gỡ 

trong thời gian tới. Thủ tục hành chính thuế 

có lĩnh vực, có nơi vẫn còn phức tạp, gây khó 

khăn cho người nộp thuế và hoạt động kinh 

doanh; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; vẫn 

còn có tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, còn 

hiện tượng cán bộ vi phạm, phải xử lý. Tình 

trạng nợ đọng thuế, chây ỳ nộp thuế, trốn 

thuế, chuyển giá vẫn còn diễn ra; việc ứng 

dụng công nghệ thông tin còn chậm; xếp 

hạng quốc tế về chỉ số nộp thuế tuy đã được 

cải thiện nhưng còn thấp...

Rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn 
với tinh giản biên chế

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị được giao, Thủ tướng Chính phủ yêu 

cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; đồng 

thời nghiên cứu, rà soát, sắp xếp bộ máy tinh 

gọn gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế kiên 

quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong 

thực thi nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ các biện 

pháp tăng cường quản lý thuế, phấn đấu 

hoàn thành vượt dự toán nhiệm vụ thu năm 

2020 và nâng hạng chỉ số nộp thuế trong Báo 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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cáo môi trường kinh doanh năm 2021 của 

Ngân hàng Thế giới.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy ngành Thuế theo tinh thần của 

các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 

khóa XII; tăng cường năng lực cho các đơn vị 

trực thuộc Tổng cục, trong đó lưu ý thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp 

lớn, các tập đoàn, công ty đa quốc gia và 

công tác kiểm tra nội bộ.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại 

nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

sâu theo từng chức năng quản lý thuế. Tăng 

cường kỷ luật kỷ cương, đưa ra khỏi Ngành 

những cán bộ, công chức, viên chức thoái 

hóa, biến chất; tổ chức các đoàn kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức hoạt động của các đơn 

vị sau sáp nhập, nắm bắt rõ tâm tư, nguyện 

vọng, quan tâm giải quyết thỏa đáng chế độ, 

chính sách đối với cán bộ dôi dư.

Tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh 

doanh và khu vực ngoài quốc doanh, nhất là 

trong bối cảnh thanh toán tiền mặt còn lớn, 

chưa kiểm soát được nguồn tiền và thu nhập. 

Nghiên cứu việc thu thuế điện tử đối với khu 

vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế, tập trung thanh tra chuyển giá, thương 

mại điện tử… Đẩy mạnh công tác kê khai 

thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tổ chức 

đối thoại thường xuyên, đồng hành với người 

nộp thuế; hợp tác chặt chẽ với các cơ quan 

báo chí, truyền thông, góp phần tạo chuyển 

biến rõ nét trong nhận thức của người dân, 

doanh nghiệp về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

chống thất thu, ngăn chặn buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa 

phương thức quản lý thuế, tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác 

quốc tế trong chống chuyển giá, gian lận 

thuế, trốn thuế..., tranh thủ sự ủng hộ của các 

quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành 

Thuế.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ 

đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn 

phối hợp với cơ quan thuế trong việc chống 

thất thu, quản lý thuế và sắp xếp tổ chức bộ 

máy, nâng cao năng lực cán bộ của cơ quan 

thuế.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên 

cứu, đề xuất quy định số lượng cấp phó của 

các Cục Thuế theo hướng bình quân, bảo 

đảm phù hợp với đặc điểm của đơn vị và yêu 

cầu quản lý theo địa bàn; áp dụng kinh ng-

hiệm sắp xếp, tổ chức của ngành Thuế với 

các ngành, lĩnh vực khác cần tổ chức theo 

mô hình khu vực như Hải quan, Kho bạc Nhà 

nước..../.

Theo: chinhphu.vn

Tin cải cách hành chính trung ương
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4/ Hệ thống thông tin báo cáo Chính 
phủ: Nhiều lợi ích của “số hóa” báo cáo 
giấy

Nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo 
quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và bộ, 
ngành báo cáo lên Chính phủ, kết nối 
với Hệ thống thông tin báo cáo (HTTTBC) 
Chính phủ, thì sẽ tiết kiệm cho ngân sách 
Nhà nước khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Đổi mới phương thức làm việc gắn với 
ứng dụng công nghệ thông tin

Chiều 10/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc 

họp với các bộ, ngành liên quan để chuẩn 

bị công bố vận hành một số phân hệ của 

HTTTBC Chính phủ.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 

(Văn phòng Chính phủ-VPCP), thời gian qua, 

Cục đã chủ trì, phối hợp với Sáng kiến Việt 

Nam, Tập đoàn VNPT và các đơn vị liên quan 

chủ động triển khai xây dựng HTTTBC Chính 

phủ kết nối với các HTTTBC của bộ, ngành, 

địa phương, từ đó hình thành HTTTBC quốc 

gia.

HTTTBC Chính phủ thu thập, tích hợp dữ 

liệu báo cáo của các cơ quan hành chính 

Nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống 

nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi 

mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường 

công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm 

giải trình của các cơ quan hành chính Nhà 

nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, HTTTBC Chính phủ giúp 

nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp của 

VPCP trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu đặt ra của HTTTBC Chính phủ 

nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng 

CNTT trong công tác tham mưu, tổng hợp, 

báo cáo; góp phần chuyển đổi phương thức 

chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số được 

tổng hợp, phân tích theo thời gian thực, hiển 

thị trực quan thông qua các hệ thống thông 

tin, bảng hiển thị.

Theo đó, năm 2020 sẽ kết nối HTTTBC Chính 

phủ với 100% các hệ thống báo cáo của các 

bộ, ngành, địa phương hoặc hệ thống thông 

tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số 

liệu báo cáo để hình thành HTTTBC quốc gia. 

Đến năm 2025, mục tiêu có 100% báo cáo 

định kỳ do bộ, ngành, địa phương báo cáo 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao 

gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP
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chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo 

thống kê về kinh tế-xã hội được gửi, nhận qua 

HTTTBC Chính phủ...

Dự kiến tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm
Tại cuộc họp, Cục Kiểm soát thủ tục hành 

chính nêu lên những lợi ích của HTTTBC Chính 

phủ như: Giả sử một báo cáo quy định đối 

với địa phương thực hiện từ cấp xã đến cấp 

huyện, lên cấp tỉnh; đối với các bộ, cơ quan 

ngang bộ tổng hợp báo cáo từ các đơn vị 

trực thuộc và đơn vị ngành dọc gửi bộ, cơ 

quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng… 

nếu điện tử hóa, hệ thống tổng hợp, thì người 

có trách nhiệm của mỗi cấp báo cáo chỉ xem 

và bấm duyệt, gửi báo cáo, mà không phải 

tổng hợp. Vì thế, thời gian tiết kiệm được cho 

bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày 

công tiết kiệm được là 4.752 ngày công/năm.

Theo số liệu do các bộ, cơ quan cung 

cấp, bình quân hàng năm mỗi bộ, cơ quan 

có khoảng 20 báo cáo định kỳ gửi Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, ước tính tổng 

số 22 bộ, cơ quan báo cáo lên Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ là 440 báo cáo/năm.

Tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành 

chính cho thấy, nếu điện tử hóa tất cả các 

báo cáo này và kết nối với HTTTBC Chính phủ, 

thì sẽ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước 

khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Số liệu báo cáo này chưa tính cho báo 

cáo chuyên đề, đột xuất, chưa tính số báo 

cáo các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước 

phải báo cáo cơ quan Nhà nước… do Hệ 

thống bước đầu chỉ triển khai tới các cơ quan 

hành chính Nhà nước.

Hiện nay, có 9 bộ, cơ quan đã kết nối với 

HTTTBC Chính phủ. Cục Kiểm soát tục hành 

chính cùng các đơn vị liên quan đang tiếp 

tục kết nối với các bộ, ngành, địa phương 

khác triển khai kết nối với hệ thống thông tin 

dữ liệu chuyên ngành.

Cũng theo Cục Kiểm soát thủ tục hành 

chính, dự kiến ngày 13/3 tới sẽ ra mắt bước 1 

của HTTTBC Chính phủ và dự kiến trong tháng 

10/2020 ra mắt HTTTBC quốc gia.

Tại cuộc họp, đại biểu thuộc các bộ, 

ngành đánh giá đề án HTTTBC Chính phủ 

rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay, quan 

trọng hơn nữa là nhằm phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. Hệ thống khi vận hành sẽ tiết kiệm 

chi phí, thời gian, đặc biệt là cung cấp số liệu 

phục vụ cho chiến lược chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ. Đây cũng là nội dung triển 

khai kịp thời trong quá trình xây dựng Chính 

phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thay mặt VPCP 

tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu về 

nội dung, giao diện, thiết kế... để hoàn thiện 

HTTTBC Chính phủ. Theo đó, một số phân hệ 

của HTTTBC Chính phủ sẽ khai trương ngày 

13/3 và hoàn thiện dần, bám vào các chỉ tiêu 

vĩ mô để tạo ra các hệ thống báo cáo tổng 

hợp, phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các 

bộ, cơ quan chú ý việc chuẩn hóa báo cáo, 

phân công trách nhiệm cụ thể trong đơn vị 

để quyết tâm đưa HTTTBC Chính phủ vào vận 

Tin cải cách hành chính trung ương
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hành, số hóa các văn bản giấy, tiết kiệm thời 

gian, chi phí cho ngân sách Nhà nước.

Theo: chinhphu.vn

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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5/ Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống 
chính trị tinh gọn, gắn với tinh giản biên 
chế ở tỉnh Đồng Tháp

Năm 2019, công tác tổ chức, xây dựng 
Đảng được các cấp ủy, chính quyền tỉnh 
Đồng Tháp triển khai quyết liệt, đồng bộ 
với nhiều nội dung quan trọng như tiếp tục 
triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội 
ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược 
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ; công tác chuẩn bị cho đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội ĐBTQ 
lần thứ XIII của Đảng... 

Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số     

18-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa 

XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả đã có những dấu 

ấn nổi bật, với nhiều kết quả quan trọng. Tuy 

nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị theo hướng tinh gọn gắn với 

tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, 

cần có giải pháp khắc phục có hiệu quả.

1. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và 
tinh giản biên chế 

1.1. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy  
Nhận thức rõ việc sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh 

gọn gắn với tinh giản biên chế là vấn đề cấp 

bách hiện nay, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị, thực hiện sáp nhập, giải thể một số đầu 

mối trực thuộc các cơ quan trong tỉnh, khắc 

phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về 

chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn đội 

ngũ cán bộ gắn với tinh giản biên chế. Cùng 

với đó, thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền 

chủ trương của Đảng về mục tiêu, ý nghĩa, 

yêu cầu và hiệu quả kinh tế - xã hội mang 

lại đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên 

chế. 

Để việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ 

thống chính trị đạt hiệu quả, ngày 01/3/2018, 

Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Chương trình 

hành động số 61-CTr/TU về thực hiện Nghị 

quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 

lần thứ 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả”. Đồng thời, ngày 25/7/2018, Tỉnh 

ủy Đồng Tháp đã ban hành Đề án số 04-ĐA/

TU thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy 

trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến 

năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP 

ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ và Chương 

trình hành động số 62-CTr/TU ngày 01/3/2018 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung 

ương lần thứ 6, khóa XII “Về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp công lập”.  

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết                      

số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XII và Đề 

án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí 

điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong 

hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 

2021, nhiều địa phương, đơn vị đã tích cực 

triển khai các nội dung về sắp xếp tổ chức 

bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện hợp 

nhất chức danh người đứng đầu một số cơ 

quan, đơn vị ở cấp tỉnh, cấp huyện và hợp 

nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ 

tương đồng; kiêm nhiệm một số chức danh 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ấp, khóm. Đồng thời, ban 

hành chính sách đối với các chức danh kiêm 

nhiệm và hỗ trợ đối với người nghỉ công tác 

sau khi được bố trí sắp xếp. Theo đó, cấp tỉnh 

đã giảm 29 đầu mối bên trong, giảm 06 lãnh 

đạo cấp phó các sở, ban, ngành và 36 lãnh 

đạo cấp phòng; đối với cấp huyện và tương 

đương đã giảm 01 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 

giảm 05 đầu mối bên trong, giảm 09 lãnh đạo 

cấp huyện và 80 lãnh đạo cấp phòng; đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh 

đã giảm 82 đơn vị và 135 đầu mối bên trong, 

giảm 126 lãnh đạo. 

Đến nay, trong tổng số 12 cấp ủy cấp 

huyện, có 11 đơn vị thực hiện kiêm nhiệm 

chức danh Trưởng ban Ban Dân vận đồng 

thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng 

cấp; 09 đơn vị có Trưởng ban Ban Tuyên giáo 

đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng 

chính trị. Đặc biệt, thành phố Cao Lãnh, thành 

phố Sa Đéc và các huyện Châu Thành, Tân 

Hồng đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh 

Trưởng ban Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy 

đồng thời là Trưởng phòng Phòng Nội vụ; Phó 

Trưởng ban Ban Tổ chức huyện ủy đồng thời 

là Trưởng phòng Phòng Nội vụ ở huyện Tháp 

Mười.  

Các huyện: Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp 

Mười, thành phố Cao Lãnh đã sáp nhập Trung 

tâm văn hóa - thể thao và Đài truyền thanh 

thành Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền 

thanh (thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin); 

sáp nhập, hợp nhất các đơn vị và chi bộ, 

đảng bộ y tế tuyến huyện. 

Huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười 

đã thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện trên cơ sở hợp nhất các trạm khối nông 

nghiệp. Huyện Tháp Mười đã hoàn thiện Đề 

án sáp nhập Phòng Nội vụ vào Ban Tổ chức 

Huyện ủy; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 

vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Thành phố Cao 

Lãnh thành lập các bộ phận tham mưu, giúp 

việc chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố. 

Riêng ở cấp xã và ấp, khóm của tỉnh, 20 trong 

tổng số 144 xã, phường, thị trấn đã thực hiện 

chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân; 435 trong tổng số 701 ấp, 

khóm đã thực hiện Bí thư Chi bộ đồng thời 

là Trưởng ban nhân dân ấp, khóm và Phó Bí 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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thư Chi bộ đồng thời là Trưởng ban Ban công 

tác mặt trận ấp, khóm. Thành phố Cao Lãnh, 

thành phố Sa Đéc và huyện Cao Lãnh thực 

hiện phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã; triển khai kế hoạch sắp xếp các 

tổ chức, các hội theo hướng sáp nhập, giải 

thể để tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. 

1.2. Kết quả thực hiện tinh giản biên 
chế 

Tỉnh ủy Đồng Tháp đã thực hiện tốt Kế 

hoạch số 01 ngày 28/10/2015 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế theo Nghị quyết 

số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị 

(khóa XI) “Về tinh giản biên chế và cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. 

Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 2.217 biên chế so 

với biên chế được giao năm 2015 là 35.987 

biên chế (đạt 6,16% chỉ tiêu kế hoạch). Bên 

cạnh đó, Đồng Tháp thực hiện quản lý biên 

chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị 

trên cơ sở hợp nhất một số cơ quan, tổ chức; 

tinh giản số cán bộ được hưởng lương và phụ 

cấp ở cơ sở. Để việc tinh giản biên chế đạt 

hiệu quả, tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện 

các quy định về danh mục, bản mô tả vị trí 

việc làm của các ban xây dựng Đảng, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai 

thực hiện thí điểm quản lý công chức theo vị 

trí việc làm của các cơ quan khối đảng, đoàn 

thể; triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh 

mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công 

chức, viên chức trong hệ thống chính trị”. 

Kết quả trên cho thấy, cấp ủy đảng các cấp 

đã quan tâm chỉ đạo việc áp dụng thí điểm 

danh mục, bản mô tả vị trí việc làm công 

chức ngành tổ chức xây dựng đảng từ cấp 

tỉnh đến cấp huyện, từng bước góp phần vào 

việc tinh giản biên chế.  Nhìn chung, tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị ở tỉnh Đồng 

Tháp đã từng bước được đổi mới, sắp xếp lại 

theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả hơn. Nhiều đầu mối trung gian được cắt 

giảm, từng bước khắc phục tình trạng trùng 

lặp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. 

Có thể nói, trong quá trình sắp xếp tổ chức 

bộ máy, tinh giản biên chế, cấp ủy đảng các 

cấp đã kịp thời làm tốt công tác tư tưởng cho 

cán bộ, do đó sau sắp xếp các cơ quan cơ 

bản hoạt động ổn định, không có khiếu nại. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 

được, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị theo hướng tinh gọn gắn với 

tinh giản biên chế ở tỉnh Đồng Tháp thời gian 

qua cũng còn một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, việc sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên 

chế đạt kết quả chưa cao, mới chỉ thực hiện 

tinh giản biên chế, chưa chú trọng đúng mức 

đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với 

việc xây dựng vị trí việc làm. 

Thứ hai, việc bố trí phân công kiêm nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ của một số chức danh 

cán bộ, công chức ở các cơ quan chuyên 

môn cấp huyện chưa nhiều, chưa cụ thể. Số 

lượng đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 

chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính còn ít.  

Thứ ba, việc vận động, khuyến khích xã 

hội hóa thu hút đầu tư chưa nhiều, chủ yếu 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế; số lượng 

đơn vị sự nghiệp được các doanh nghiệp 

tham gia đầu tư hình thức xã hội hóa còn ít. 

Năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp còn hạn 

chế, còn trông chờ vào ngân sách nhà nước. 

Thứ tư, việc tinh giản biên chế ở các đơn 

vị sự nghiệp công lập còn chậm so với kế 

hoạch đề ra; đối tượng tinh giản chủ yếu là 

nghỉ hưu trước tuổi, còn đối tượng chưa đủ 

năng lực, trình độ tinh giản chưa nhiều. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là 

do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

chưa nhận thức đầy đủ và còn ngại chuyển 

đổi sang cơ chế tự chủ bảo đảm kinh phí chi 

thường xuyên. Một số cơ quan, đơn vị chưa 

chú trọng công tác phổ biến quy định về tinh 

giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/ 

NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP cho 

cán bộ, công chức, viên chức để họ nắm 

được các tiêu chuẩn, điều kiện và quyền lợi 

được hưởng nếu nghỉ hưu trước tuổi để thực 

hiện chính sách sách này. Hoạt động của một 

số đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm đổi 

mới, cải tiến; chất lượng dịch vụ chưa tốt, 

hiệu quả hoạt động chưa cao nên chậm 

thực hiện cơ chế tự chủ; chính sách khuyến 

khích đầu tư xã hội hóa vào lĩnh vực giáo dục                         

nghề nghiệp, thể dục, thể thao chưa đủ sức 

hấp dẫn, nên việc thu hút đầu tư xã hội hóa 

trong các lĩnh vực này còn chậm. Công tác 

kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên; chưa 

xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân, 

nhất là người đứng đầu không hoàn thành 

nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế. 

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn 

với tinh giản biên chế ở tỉnh Đồng Tháp  

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Chương trình hành động số 61-CTr/TU ngày 

01/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của 

Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XII; tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 

số 04-ĐA/TU ngày 25/7/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ chức 

bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng 

Tháp đến năm 2021. 

Hai là, các cấp ủy cần tập trung lãnh 

đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính 

trị, tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất trong 

nhận thức và hành động trong toàn đảng 

bộ, sự đồng thuận trong xã hội và trong mỗi 

cơ quan, đơn vị về việc sắp xếp tổ chức bộ 

máy gắn với tinh giản biên chế. Các cấp ủy, 

cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng đề 

án, kế hoạch và tổ chức thực hiện sắp xếp, 

tinh gọn bộ máy và xây dựng lộ trình tinh giản 

biên chế, đảm bảo công khai, minh bạch. 

Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề 

án hợp nhất Văn phòng cấp ủy, Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. Đồng thời, làm tốt việc 

sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân 

phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định với lộ 

trình phù hợp. Ngoài ra, tiếp tục xây dựng đề 

án, trình cấp có thẩm quyền quyết định và 

thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy 

chính quyền đô thị, nông thôn. 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Bốn là, thường xuyên rà soát, sắp xếp các 

cơ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy 

định khung của Trung ương theo hướng giảm 

dần đầu mối bên trong; tiếp tục tinh giản 

biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tiếp tục rà 

soát, sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên 

ngành, chỉ thành lập khi thật sự cần thiết và 

kiên quyết không thành lập các tổ chức phối 

hợp liên ngành ở cấp xã. 

Năm là, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế cần gắn với nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Các cơ 

quan quản lý nhà nước cần sắp xếp lại theo 

hướng đa ngành, đa lĩnh vực; tập trung đẩy 

mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một 

cửa, một cửa liên thông”. Đồng thời, cần giải 

thể những đơn vị hoạt động kém hiệu quả và 

chuyển những đơn vị có khả năng khai thác 

nguồn thu sang đơn vị tự trang trải kinh phí 

hoạt động. 

Sáu là, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ 

tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập, từ đơn vị ngân sách cấp 100% kinh phí 

chi thường xuyên sang tự chủ một phần, tự 

bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư; nếu đủ 

điều kiện thì chuyển thành công ty cổ phần, 

tạo môi trường hấp dẫn để kêu gọi đầu tư xã 

hội hóa đối với một số ngành, lĩnh vực. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức./.

Theo: tcnn.vn

6/ Vẫn còn “một cửa, nhiều khóa” 
trong thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường  
TPHCM Nguyễn Toàn Thắng thừa nhận còn 
có những vướng mắc về thủ tục pháp lý, cơ 
chế chính sách trong cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh ng-
hiệp và hộ gia đình cá nhân.

Sáng 11-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam                 

TPHCM tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến 

người dân và doanh nghiệp về những thuận 

lợi, khó khăn trong việc thực hiện các thủ 

tục hành chính tại Sở Tài nguyên - Môi trường       

TPHCM.

Tham dự có đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy 

viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện HĐND TPH-

CM, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, các 

vị trong Hội đồng Tư vấn Pháp luật, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam TPHCM, các doanh nghiệp, 

người dân tại các quận, huyện.

Trong gần 2 tiếng đồng hồ, hội nghị đã 

ghi nhận 14 đăng ký của người dân và doanh 

nghiệp phát biểu về các lĩnh vực cấp giấy 

chứng nhận nhà đất cho hộ cá thể và do-

anh nghiệp, tổ chức trên địa bàn và những 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát 
biểu kết luận hội nghị
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rào cản, bức xúc của người dân khi đi làm 

các thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên - Môi 

trường, công tác quản lý quy hoạch, sử dụng 

đất đai tại các quận huyện thời gian qua.

Theo ông Chu Văn Diệu, Công ty Giày 

Bitas (quận Bình Tân), thực hiện di dời cơ sở 

sản xuất công nghiệp ra ngoại thành, hơn 10 

năm trước Công ty có đền bù, giải tỏa khu 

đất hơn 18ha tại phường Bình Trị Đông 2 để 

xây dựng nhà xưởng. Khi làm thủ tục chuyển 

đổi từ đất nông nghiệp sang công nghiệp thì 

được thông báo đất quy hoạch công viên 

cây xanh. Hơn 10 năm qua, quy hoạch thì 

không thực hiện, cỏ mọc ngút ngàn, dân thì 

xây dựng tràn lan. “Với diện tích đất còn lại, 

có bảo đảm thực hiện công viên, cây xanh 

không? Hơn 10 năm nay, đất cứ bỏ hoang 

hóa, lấn chiếm tràn lan như vậy, trong khi do-

anh nghiệp có nhu cầu sử dụng thì không cho 

phép”, ông Chu Văn Diệu bức xúc nói.

Trường hợp khác, ông Nguyễn Văn 

Hoàng (ngụ quận 9) phản ánh trường hợp 

của mình khi đi đăng ký trước bạ nhà đất dù 

đã có giấy hẹn của Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Chi nhánh quận 9 nhưng đến ngày nhận 

kết quả lại bị trả hồ sơ vì hết lý do này đến lý 

do khác.

Ông Hoàng nói: “Khi nộp hồ sơ, tôi có một 

sơ suất nhỏ trong phần điền mẫu nhưng nhân 

viên vẫn tiếp nhận và ra giấy hẹn. Đến ngày 

lấy kết quả lại yêu cầu điền lại, ra giấy hẹn 15 

ngày sau nhận kết quả. Đến hẹn, lại nói thiếu 

cần bổ sung, lại ra giấy hẹn 15 ngày. Tới nay 

hơn 3 tháng vẫn chưa xong”.

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội 

các Khu công nghiệp TPHCM bức xúc khi nói 

về thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức,      

doanh nghiệp.

Theo ông Bé, cách nay 3 năm, Ban Quản 

lý các Khu chế xuất, khu công nghiệp đã ký 

kết với Sở Tài nguyên - Môi trường liên thông 

một cửa trong cấp giấy. Thực tế, “một cửa” 

nhưng lại quá nhiều khóa, doanh nghiệp 

đã hoàn thiện hồ sơ liên thông, nộp lên Văn 

phòng Đăng ký đất đai đến 1, 2 năm sau vẫn 

chưa được cấp. Nhiều lần doanh nghiệp có 

văn bản hỏi nhưng cũng không được trả lời. 

Ngay cả khi doanh nghiệp đã đóng đủ thuế 

sử dụng đất, bổ sung vào hồ sơ cũng cả năm 

nay chưa được giải quyết.

Một trường hợp khác tại Công ty CP LTTP 

Colusa - Miliket có văn bản gửi Sở Tài nguyên 

- Môi trường đề nghị xác nhận thời gian sử 

dụng đất để nộp thuế đất theo quy định. Từ 

tháng 8-2019 đến nay, doanh nghiệp đi lại 

không biết bao nhiêu lần vẫn chưa được giải 

quyết, và cũng không có văn bản nào trả lời 

còn vướng thủ tục gì. Sự chậm trễ này khiến 

doanh nghiệp bị cơ quan thuế ra quyết định 

phạt hơn 30 triệu đồng vì chậm nộp thuế…

Luật sư Trương Thị Hòa thời gian qua được 

tham gia các đoàn giám sát của HĐND TPH-

CM tại Văn phòng đăng ký đất đai 24 quận, 

huyện đã chỉ ra nhiều bất cập về thể chế, thủ 

tục và trách nhiệm công vụ của công chức 

thừa hành công vụ. Thực tế cho thấy, các 

hướng dẫn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng khiến 

cho nhận thức của người thừa hành công vụ 

mỗi người mỗi cách. Từ đó, làm cho người 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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dân và doanh nghiệp cảm thấy khó khăn, 

bức xúc khi thực hiện các thủ tục hành chính 

và cho rằng chúng ta cải cách hành chính 

nhưng vẫn còn tình trạng “một cửa, nhiều 

khóa”...

Cùng quan điểm này, Luật sư Nguyễn 

Văn Hậu cho rằng, thủ tục hành chính về nhà 

đất còn quá nhiêu khê, phức tạp, tập trung 

chủ yếu ở sự liên thông, tính pháp lý, cơ sở vật 

chất và con người.

Phát biểu phản hồi các ý kiến của người 

dân và doanh nghiệp, Giám đốc Sở Tài 

nguyên - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn 

Thắng thừa nhận còn có những vướng mắc 

về thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách trong 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình cá 

nhân.

Ông Thắng cho biết, thời gian qua ngành 

tài nguyên và môi trường đã có nhiều nỗ lực 

trong giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân 

và doanh nghiệp. Tính đến nay đã giải quyết 

cấp giấy chứng nhận cho hơn 1,6 triệu hồ sơ 

nhà đất của tổ chức và doanh nghiệp (đạt 

93%) và hơn 1,5 triệu hồ sơ của hộ gia đình cá 

nhân (đạt 97%).

Trung bình mỗi tháng ngành tài nguyên 

và môi trường giải quyết từ 50 đến 60 ngàn 

hồ sơ nhà đất. Hiện còn một số trường hợp 

chậm giải quyết do vướng pháp lý, do lịch sử 

để lại và do chưa hoàn thiện quy hoạch sử 

dụng đất.

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường  

TPHCM nói: “Hiện nay ngành tài nguyên và 

môi trường đã công khai trên cổng thông tin 

điện tử được 165/179 thủ tục. Còn 14 thủ tục 

nữa đang lấy ý kiến thẩm định trước khi ban 

hành. Chủ trương là công khai toàn bộ thủ tục 

hành chính cho dân biết và thực hiện; đồng 

thời làm cơ sở giám sát việc thực hiện. Sai ở 

thủ tục nào, khâu nào chậm trễ sẽ được cập 

nhật thường xuyên để tập trung chỉ đạo xử 

lý, giải quyết, hạn chế thấp nhất sự phiền hà, 

bức xúc của người dân và doanh nghiệp”.

Theo: sggp.org.vn 

7/ Vận hành cổng thông tin hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa TP.Hà Nội vừa chính thức đưa vào vận 
hành Cổng thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại địa chỉ hotrodoanhnghiep.
hanoi.gov.vn nhằm triển khai hiệu quả Luật 
hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Theo ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung 

tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà 

Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), Cổng 

thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

TP.Hà Nội sẽ là một địa chỉ để các cá nhân, 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa TP.Hà Nội tư 
vấn đăng ký kinh doanh (Ảnh minh họa: Internet)
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tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm thông tin 

hữu ích cho hoạt động kinh doanh cũng như 

kết nối hợp tác, quảng bá miễn phí các sản 

phẩm tới khách hàng, đối tác.g tin về các 

chương trình chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa của Chính phủ cũng như TP.Hà Nội 

để hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn Thành phố.

Đây cũng là nơi tổng hợp tiếp nhận các 

nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Hà Nội về các vấn đề cần tháo gỡ liên quan 

đến các hoạt động của Doanh nghiệp; là nơi 

chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp 

như chuyên gia, tín dụng từ các nhà đầu tư/

Quỹ, kết nối thị trường trong và ngoài nước 

đồng thời là địa chỉ trực tuyến để chia sẻ các 

tài liệu kiến thức, kinh nghiệm, mô hình quản 

trị doanh nghiệp tiêu biểu làm bài học cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo, 

kết nối chia sẻ lan tỏa trong cộng đồng DN 

Thủ đô.

Tất cả các nhân, tổ chức và DN có nhu 

cầu tiếp cận, kết nối thông tin các chính sách 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn TP.Hà Nội đều có thể được tham 

gia để trở thành thành viên của Cổng thông 

tin này.

Theo ông Quân, các cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp muốn tham gia và trở thành 

thành viên sẽ được Trung tâm kiểm tra thông 

tin hồ sơ đăng ký; Cổng có chính sách thành 

viên với mục đích kết nối dữ liệu phục vụ mục 

tiêu kết nối thị trường, xác nhận thông tin DN 

thụ hưởng các chính sách.

Để triển khai các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời phấn đấu đạt 

mục tiêu cao nhất đến năm 2020 TP.Hà Nội 

có thêm 200.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt 

động, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tham 

mưu trình HĐND, UBND Thành phố ban hành 

nhiều đề án, đề tài, kế hoạch… để triển khai 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là 

Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành 

phố.

Hiện nay, TP.Hà Nội đang triển khai nhiều 

giải pháp đồng bộ để hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ 

trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa phát 

triển. Cụ thể,  Thành phố đơn giản hóa thủ tục 

hành chính bằng cách đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực 

như đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh 

doanh, thuế, hải quan, đất đai, xây dựng...

Đồng thời tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng thông qua triển 

khai hoạt động bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ 

và vừa; đẩy mạnh giới thiệu nguồn vốn cho 

vay, khai thác thị trường, chủ động tiếp cận 

với chủ đầu tư để tìm hiểu nhu cầu, hướng 

dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ vay vốn...

Theo: baodautu.vn

8/ Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy 
mạnh cải cách, nâng cao mức độ hài lòng, 
niềm tin của người dân và doanh nghiệp

Trong nhiều năm liền, Đà Nẵng liên tục 
dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR 
Index). Hàng loạt các giải pháp được các 
sở, ngành, địa phương triển khai trong thời 
gian qua đã đem lại nhiều hiệu quả thiết 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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thực, góp phần nâng cao chất lượng phục 
vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) 
của chính quyền thành phố. Kết quả đó 
là minh chứng cụ thể cho nỗ lực cải cách 
hành chính của chính quyền Thành phố.

Trong công tác cải cách hành chính 

(CCHC), chính quyền Thành phố đặc biệt 

quan tâm đến những thủ tục hành chính 

(TTHC) liên quan đến DN. Bởi sự phát triển của 

DN chính là sự phát triển của Thành phố. Do 

vậy, các sở, ngành đã rà soát, ban hành mới 

nhiều bộ thủ tục để khắc phục các vấn đề 

chưa minh bạch, gây khó khăn cho DN. Các 

chính sách mới được triển khai kịp thời, giúp 

rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết các thủ 

tục cho các nhà đầu tư, góp phần công khai 

minh, bạch hoạt động của các cơ quan nhà 

nước. Nhiều DN, nhà đầu tư đánh giá khá cao 

Thành phố trong việc thực hiện các TTHC.

Trong đó, có thể kể đến như Quy định 

thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong 

đăng ký đầu tư và đăng ký DN tại thành phố 

Đà Nẵng đối với cả dự án trong và ngoài các 

khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao 

(CNC); Quy định liên thông giữa đăng ký hộ 

kinh doanh và đăng ký mã số thuế và các 

thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện 

được triển khai tại Trung tâm Hành chính và 

UBND các quận, huyện trên địa bàn Thành 

phố; Quy trình chuẩn bị đầu tư đối với các 

dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện ngoài các KCN, CNC, khu 

CNTT tập trung (Quyết định số 5198/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2018); Quyết định ủy quyền cho 

Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng 

thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối với các dự 

án đầu tư thực hiện tại các KCN trên địa bàn 

Thành phố,…

Cũng ngay từ những ngày đầu năm, đến 

thăm bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành 

chính, Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức 

Thơ mong muốn Thành phố cần đặt ra yêu 

cầu cao hơn để phấn đấu nâng cao chất 

lượng, cải thiện mức độ hài lòng, niềm tin của 

người dân, DN đối với cơ quan nhà nước.

Cụ thể hóa yêu cầu của người đứng đầu 

chính quyền thành phố, các đơn vị đã đề 

ra nhiều giải pháp CCHC, tạo thuận lợi hơn 

nữa cho người dân, DN. Trong đó, Trung tâm 

hỗ trợ DN Đà Nẵng (Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

triển khai dịch vụ đăng ký DN tại nhà cho các 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thành 

lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể DN tại 

thành phố Đà Nẵng. 

Theo đó, khi có nhu cầu đăng ký, DN 

không cần trực tiếp đến Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tìm hiểu thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, nộp 

và đi nhận hồ sơ. Việc triển khai khai dịch vụ 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Người dân đến làm TTHC tại các cửa của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại Bộ phận một cửa - Trung tâm 
Hành chính Thành phố.
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đăng ký DN tại nhà giúp DN không phải mất 

thời gian chờ đợi, đi lại, giảm chi phí,… tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 

ở các địa bàn xa trung tâm Thành phố như: 

huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và các 

công ty ở các tỉnh, thành phố khác lập mới, 

thay đổi, tạm ngừng công ty, chi nhánh, văn 

phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông 

triển khai thí điểm sử dụng Máy cấp phát giấy 

tờ tự động (Máy KIOSK) để trả kết quả giải 

quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền xử lý 

của Sở.

Máy KIOSK trả kết quả giải quyết TTHC đối 

với 05 thủ tục và triển khai thí điểm sử dụng 

Máy KIOSK từ ngày 01/02 đến 30/4/2020. 

Trong đó có 03 TTHC lĩnh vực Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản và 02 TTHC lĩnh vực Viễn thông.

Gồm các thủ tục: Giấy phép hoạt động 

in; Giấy chấp thuận họp báo; Giấy phép thiết 

lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Giấy xác 

nhận thỏa thuận vị trí lặp đặt trạm thu phát 

sóng viễn thông thân thiện môi trường; Giấy 

phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông 

có cột ăng - ten cồng kềnh.

Hai trường hợp nêu trên dẫu chưa phản 

ánh hết những hoạt động, giải pháp của 

các ngành về công tác CCHC trong những 

tháng đầu năm 2020, nhưng đây sẽ là động 

lực cho các đơn vị tiếp tục cải cách để phục 

vụ người dân, DN tốt hơn. Đà Nẵng sẽ xứng 

đáng là điểm đến thân thiện, là nơi có môi 

trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh đối 

với mọi DN, nhà đầu tư./.

Theo: danang.gov.vn

9/ Hà Giang: Công bố Chỉ số cải cách 
hành chính năm 2019

Ngày 27/02/2020, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 
266/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số 
cải cách hành chính năm 2019 của các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong 20 sở, ban, ngành của tỉnh có 12 

đơn vị xếp loại Khá, 07 đơn vị xếp loại Trung 

bình và 01 đơn vị xếp loại Yếu. Ba vị trí đứng 

đầu lần lượt là Sở Tài chính với tổng điểm 78,28, 

tiếp đến Sở Tư pháp đạt tổng điểm 75,88 điểm 

và Sở Ngoại vụ đạt tổng điểm 74,92. Đứng 

hạng cuối cùng là Ban Quản lý khu kinh tế chỉ 

đạt tổng điểm 42,43.

Trong 11 huyện, thành phố của tỉnh có 02 

đơn vị xếp loại Tốt, 08 đơn vị xếp loại Khá và 

01 đơn vị xếp loại Trung bình. Hai vị trí đứng 

đầu thuộc về huyện Bắc Quang với tổng 

điểm 83,21, tiếp đến huyện Bắc Mê đạt tổng 

điểm 82,90, xếp cuối cùng là huyện Yên Minh 

chỉ đạt tổng điểm 58,50.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị 

các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố xây dựng báo cáo phân 

tích kết quả trên từng lĩnh vực và kế hoạch 

khắc phục những điểm còn hạn chế, góp 

phần hoàn thành mục tiêu cải cách hành 

chính giai đoạn 2011 - 2020 và nâng cao Chỉ 

số cải cách hành chính trong thời gian tới./.

Theo: moha.gov.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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10/ Thanh Hóa: kết quả đánh giá, xếp 
hạng Chỉ số cải cách hành chính của các 
Sở, Ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp 
huyện năm 2019

Nhìn chung, Chỉ số cải cách hành chính 

năm 2019 của các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh 

Thanh Hóa đã phản ánh rõ sự quan tâm, lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của người 

đứng đầu đơn vị. Các đơn vị đã thực hiện tốt 

công tác cải cách hành chính theo yêu cầu 

nhiệm vụ và chủ trương cải cách hành chính 

của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

Điểm trung bình của 20 sở, ban, ngành 

đạt 88,95% (điểm tối đa 100), trong đó có 10 

đơn vị xếp loại xuất sắc đạt điểm từ 90% với 

vị trí d n đầu là Sở Tài chính, tiếp đến là Ban 

Quản lý khu kinh tế Nghị Sơn và các Khu công 

nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở 

Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Khoa học và Công nghệ; 09 đơn vị xếp 

loại tốt đạt điểm từ 82,25% gồm Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Xây 

dựng, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch xếp loại khá với số điểm 

73,5%.

Đối với cấp huyện, qua phân tích kết quả 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và chỉ 

số tổng hợp tại các chỉ số theo lĩnh vực đạt 

được cho thấy giá trị trung bình Chỉ số cải 

cách hành chính đạt 87,71% (tăng 9,11% so 

với năm 2016), trong đó có 9/27 huyện được 

xếp loại xuất sắc với số điểm trên 90% (cao 

hơn so với năm 2018), với vị trí dẫn đầu thuộc 

về TP. Thanh Hóa (91,25%), tiếp đến là các 

huyện Đông Sơn, Thọ Xuân (cùng đạt 91%), 

Hoằng Hóa, Yên Định, Thạch Thành, Ngọc 

Lạc, Vĩnh Lộc, Quan Sơn; 18/27 đơn vị còn lại 

được xếp loại tốt khi đạt chỉ số từ 80% đến 

dưới 90%, trong đó huyện Mường Lát có chỉ số 

thấp nhất 81,5%.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 

phản ánh tương đối khách quan kết quả thực 

hiện công tác cải cách hành chính của các 

sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

của tỉnh Thanh Hóa. Đây sẽ là nguồn thông tin 

quan trọng giúp cấp sở, cấp huyện nhận biết 

những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để 

khắc phục, đề ra các giải pháp để cải thiện 

chỉ số cải cách hành chính trong những năm 

tiếp theo của mỗi đơn vị nói riêng và của tỉnh 

Thanh Hóa nói chung./.

Theo: moha.gov.vn

11/ Quảng Trị: kết quả xếp loại mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Ngày 28/02/2020, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 
số 544/QĐ-UBND về việc xếp loại mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố, thị xã năm 2019.

Trong tổng số 20 cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh có 04 cơ quan được xếp loại 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Sở Nội 

vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 16 cơ quan 

còn lại được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ.

Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, có 2/10 đơn vị được xếp loại Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ là Ủy ban nhân dân 

thành phố Đông Hà và Ủy ban nhân dân 

huyện Triệu Phong, 08 đơn vị còn lại được xếp 

loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Theo: moha.gov.vn

12/ Bình Định: Dự chi 55 tỉ đồng triển 
khai thí điểm đô thị thông minh

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho rằng việc 
triển khai thí điểm đô thị thông minh là hoạt 
động có ý nghĩa lớn, mục tiêu đặt ra là đầu 
tháng 10-2020 sẽ đi vào hoạt động.

Chiều 2-3, Ban Chỉ đạo Xây dựng chính 

quyền điện tử tỉnh Bình Định đã họp về việc 

triển khai thí điểm đô thị thông minh (ĐTTM) tại 

địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty CP FPT 

trình bày kế hoạch triển khai thí điểm ĐTTM 

tại Bình Định. Theo đó, địa điểm thực hiện là 

TP Quy Nhơn, với 8 dịch vụ: Phản ảnh hiện 

trường; giám sát, điều hành giao thông; an 

ninh trật tự của đô thị; giám sát thông tin trên 

môi trường mạng; giám sát an toàn thông tin; 

tổng hợp giám sát điều hành; hệ thống giám 

sát dịch vụ công; hệ thống thông tin kinh tế - 

xã hội. Tổng kinh phí thực hiện là 55 tỉ đồng, 

trong đó 15 tỉ đồng từ ngân sách địa phương 

và 40 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ 

Quốc Dũng, việc triển khai thí điểm ĐTTM là 

hoạt động có ý nghĩa lớn, mục tiêu đặt ra là 

đầu tháng 10-2020 khánh thành đi vào hoạt 

động. Qua đó, ông Dũng yêu cầu các sở, 

ngành phải bắt tay vào cuộc triển khai ngay.

Theo: nld.com.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

TP Quy Nhơn là nơi được Bình Định chọn triển 
khai thí điểm đô thị thông minh.
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13/ Tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên 
truyền cải cách hành chính năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế 
hoạch số 1266/KH-UBND ngày 10/3/2020 
về tuyên truyền cải cách hành chính năm 
2020.

Mục đích Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan 

trọng của cải cách hành chính; các kết quả 

nổi bật trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 

số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về 

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai 

đoạn 2016-2020 và Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa 

bàn tỉnh.

Đồng thời, khuyến khích, vận động người 

dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, 

phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện các quy 

định hành chính, đặc biệt là các quy định về 

thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường 

giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức trong quá trình thực thi 

công vụ.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền 

được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều 

hình thức phong phú, thiết thực, gắn với tiến 

độ thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định 

số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2020.

Theo Kế hoạch, đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, nội dung tuyên truyền, gồm: 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về cải cách hành chính, cụ thể: Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 

28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 

2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 

của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 225/

QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; 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 thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 

3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ 

về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 

giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 2640/

Ảnh minh họa: internet

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về 

đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 

4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2020...

Tuyên truyền về kết quả xếp hạng Chỉ số 

cải cách hành chính hằng năm của tỉnh; kết 

quả cải cách hành chính của các sở, ngành, 

địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài 

lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính nhà nước. Các quy 

định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo 

đức của cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, nhất là quy tắc ứng xử, văn hóa 

giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ trong 

giải quyết các công việc liên quan đến người 

dân. Các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả; 

các tập thể, cá nhân điển hình trong thực 

hiện công tác cải cách hành chính tại các 

cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đối với người dân và doanh nghiệp, 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới 

của Đảng và Nhà nước về cải cách hành 

chính có liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp. Tuyên truyền bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

chuẩn hóa và công bố.

Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích. Tuyên truyền, 

hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh 

để tra cứu thông tin và nộp hồ sơ thủ tục 

hành chính trực tuyến... Cung cấp địa chỉ, 

số điện thoại “đường dây nóng”, thông tin, 

hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính                                  

qua mạng internet; các phương thức tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và 

doanh nghiệp gồm: Tiếp nhận trực tiếp hoặc 

qua số điện thoại đường dây nóng, hộp thư 

điện tử hoặc trên hệ thống tiếp nhận, trả lời 

phản ánh, kiến nghị của Chính phủ.

Theo: tcnn.vn

14/ Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng 
lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa 
phương

UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Bộ 
chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ban ngành và địa phương (DDCI) thuộc 
tỉnh.

Bộ chỉ số DDCI bao gồm tính minh bạch; 

tính năng động; chi phí thời gian; chi phí 

không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ 

trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; vai trò 

người đứng đầu; tiếp cận đất đai.

Chỉ số thành phần đánh giá theo từng 

nhóm đối tượng: nhóm các sở, ban ngành 

(gồm các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên 

và môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao 

thông vận tải, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Khoa học 

và công nghệ, Thông tin và truyền thông, Y 

tế, Tài chính, VH-TT&DL; Trung tâm Hành chính 

công tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu 

Lai, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế, 

Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh) đánh giá 

và xếp hạng 8 chỉ số thành phần (trừ chỉ số 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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tiếp cận đất đai). Nhóm các huyện, thị xã, 

thành phố đánh giá và xếp hạng theo 9 chỉ 

số thành phần.

UBND tỉnh giao Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng dự toán kinh 

phí hằng năm, hợp đồng với đơn vị tư vấn để 

thực hiện việc khảo sát, đánh giá DDCI của 

tỉnh năm 2019. Đồng thời phối hợp với đơn 

vị tư vấn và các cơ quan liên quan nghiên 

cứu Bộ chỉ số DDCI của tỉnh để xem xét bổ 

sung, xây dựng tiêu chí đánh giá mới của 

từng chỉ số thành phần đảm bảo phù hợp với 

từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh 

trong thời gian đến. Tiếp nhận kết quả đánh 

giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị và dữ liệu 

có liên quan từ đơn vị tư vấn; phối hợp với Sở 

Kế hoạch và đầu tư để thẩm định, tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định và tổ 

chức công bố kết quả theo quy định.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố phối hợp cung cấp thông 

tin danh sách đối tượng cần khảo sát thuộc 

ngành, lĩnh vực phụ trách trong quá trình triển 

khai thực hiện kế hoạch đánh giá Bộ chỉ số 

DDCI của tỉnh theo quy định. Bưu điện Quảng 

Nam tích cực phối hợp cùng Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, các đơn vị liên quan để tiến hành 

khảo sát qua thư.

Theo: baoquangnam.vn

15/ Đẩy mạnh nộp hồ sơ trực tuyến 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

UBND tỉnh vừa có công văn về tăng 
cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, 
cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực 

tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công 
ích.

Theo đó, để góp phần phòng chống 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu 

cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã 

tích cực phối hợp với bưu điện trong vận 

động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

tổ chức, cá nhân tăng cường lựa chọn hình 

thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ, 

nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích. Hạn chế việc 

đi lại, tập trung đông người tại các nơi tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ.

Theo: baoquangnam.vn

16/ Đổi thay sau sáp nhập thôn
Thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định 

Nam (Thăng Bình) được thành lập mới trên 
cơ sở sáp nhập giữa thôn Đồng Đức và 
Thanh Sơn vào tháng 4.2019. Khi sáp nhập, 
mọi thứ như phải làm lại từ đầu. Vậy nhưng 
nhờ sự linh hoạt trong điều hành của chính 
quyền, sự nhạy bén trong sản xuất của 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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người dân đã đưa thôn Đồng Thanh Sơn 
hoàn thành 10/10 tiêu chí của Khu dân cư 
nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu chỉ sau một 
năm sáp nhập và vừa được UBND huyện 
Thăng Bình công nhận.

Không ai nghĩ cánh đồng rộng 2ha ở tổ 1 

thôn Đồng Thanh Sơn đến nay được phủ lên 

màu xanh của cây cà gai leo. Bởi nếu tính 

từ thời điểm năm 2013 về trước, hầu hết đất 

ruộng ở đây đều bỏ hoang để trâu, bò làm 

chỗ trú ngụ. Từ khi cây cà gai leo thích ứng ở 

vùng đất này, ngay cả ruộng đồi bỏ hoang 

cũng phủ lên màu xanh của loại cây này.

“Được mùa thì mất giá, được giá thì mất 

mùa” - đó cũng là quy luật khó cưỡng khi 

trồng ra bất cứ cây, con gì - bởi phụ thuộc 

vào thị trường và thương lái, ngay cả cà gai 

leo cũng vậy. Nhưng với bản chất cần cù, 

kiên nhẫn có lúc giá cà gai leo tụt dốc chỉ 

còn 13.000 đồng/kg, người dân ở đây cũng 

không phá bỏ diện tích trồng cà gai leo.

Càng phấn khởi hơn khi mới đây, Công 

ty CP Nghiên cứu và phát triển dược liệu Đại 

Việt đã bao tiêu, thu mua trọn gói diện tích 

5ha, với mức giá ổn định 27.000 đồng/kg cà 

gai.

Ông Đỗ Văn Khiêm - thôn Đồng Thanh 

Sơn cho hay, nếu so với cây lúa hay hoa màu 

khác thì dù ở mức giá thấp, cây cà gai lại vẫn 

cho giá trị gấp 3 lần. Hiện gia đình ông có 3 

sào, mỗi năm thu 3 lứa. Mỗi lứa 3 sào trồng cà 

gai leo của gia đình ông thu khoảng 6 tạ, tính 

ra tiền hơn 16 triệu đồng. Số tiền này, chi phí 

đầu tư, vẫn lãi hơn nhiều so với trồng lúa.

Trước đây, tuy sống gần nhau nhưng các 

hộ dân thôn Thanh Sơn và Đồng Đức sinh hoạt 

ở 2 nơi khác nhau. Sau khi sáp nhập, các hộ 

dân giờ đã thành một nhà. Từ đây, lòng dân, 

sức người, sức của được đoàn kết, hội tụ với 

một khí thế mới để xây dựng thôn thành khu 

dân cư NTM kiểu mẫu ấm no, hạnh phúc.

Không chỉ có nhà văn hóa mới, mà tất 

cả đường làng, ngõ xóm ở đây được cứng 

hóa, người dân hăng hái thi đua lao động 

sản xuất. Minh chứng rõ nhất là thu nhập 

bình quân đầu người của thôn đã đạt 42 triệu 

đồng/năm.

Theo ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch 

UBND xã Bình Định Nam, lúc đầu thực hiện 

sáp nhập thôn cũng lo đến việc ảnh hưởng 

sinh hoạt, cuộc sống. Nay sáp nhập lại, điều 

thấy rõ nhất, đó là sức mạnh của khu dân cư 

được nâng lên, làm gì cũng dễ, cũng nhanh 

hơn.

“Đến nay tất cả hộ dân trong thôn đã 

thực hiện việc chỉnh trang tường rào cổng 

ngõ, trong đó 28 hộ xây dựng vườn mẫu. Các 

hộ sản xuất nông sản đều cam kết đảm bảo 

an toàn thực phẩm do ngành nông nghiệp 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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quy định; vận động 25 hộ di dời chuồng trại 

phía trước ra sau vườn nhà. Qua kết quả rà 

soát, đến nay thôn Đồng Thanh Sơn không 

còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo” 

- ông Bảo cho biết thêm.

Theo: baoquangnam.vn

17/ Hành động vì doanh nghiệp
Cục Hải quan Quảng Nam cho hay hiện 

thời gian giải phóng hàng xuất khẩu trung 
bình chỉ còn khoảng hơn 1 giờ 12 phút và 
17 giờ 32 phút cho hàng nhập khẩu. Thời 
gian thông quan hàng hóa đã được rút 
ngắn tương ứng hơn 47 phút và 6 giờ 30 
phút so với năm 2018.

Hiện đại hóa hải quan
Đằng sau cánh cổng có người bảo vệ 

túc trực bên một bàn nhỏ sắp đầy khẩu trang 

y tế, nước rửa tay với thiết bị đo thân nhiệt 

mỗi khi khách vào Chi cục Hải quan cửa khẩu 

cảng Kỳ Hà là những gian phòng ít người, đầy 

máy tính.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà cho biết không cần phải 

tốn nhiều thời gian, tiết kiệm chi phí, doanh 

nghiệp đã có thể làm thủ tục hải quan, thông 

quan hàng hóa nhanh hơn dự kiến. Năm 

2019, có khoảng 211 tổ chức, cá nhân tham 

gia làm thủ tục hải quan tại chi cục này, tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến cho 1.322 hồ 

sơ.

Không chỉ sự thuận tiện nhờ vào mô hình 

thủ tục hải quan điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, 

giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian xử lý, thực 

hiện “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện” của 

riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà 

mà toàn ngành hải quan Quảng Nam đã và 

đang thực hiện.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, hiện 

tất cả số thuế phát sinh được thực hiện bằng 

phương thức điện tử. Khi chứng từ nộp thuế 

điện tử từ ngân hàng chuyển đến hệ thống 

hải quan thì hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ 

nhanh chóng được thông quan. Một trong 

những giải pháp cụ thể là triển khai đo thời 

gian giải phóng hàng để đánh giá hiệu quả 

của việc thực hiện các giải pháp cải cách 

hành chính, hiện đại hóa hải quan, trên cơ 

sở thực hiện thông quan điện tử (hệ thống 

VNACCS/VCIS), nộp thuế điện tử 24/7. Ngoài 

thông quan điện tử hàng hóa xuất nhập 

khẩu, cơ quan này còn thực hiện đầy đủ thủ 

tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến 

cấp độ 3 & 4 cho 74 thủ tục, mang lại tiện ích 

cho người dân, DN với 2.294 hồ sơ. Không còn 

phát sinh hồ sơ giấy đối với các thủ tục triển 

khai trên dịch vụ công trực tuyến

Ông Lê Thành Khang - Cục trưởng Cục 

Hải quan Quảng Nam cho hay, hiện thời gian 

giải phóng hàng xuất khẩu trung bình chỉ còn 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Hải quan Quảng Nam đã rút ngắn thời gian 
thông quan hàng hóa so với trước. Ảnh: T.D
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khoảng 1 giờ 12 phút và 17 giờ 32 phút cho 

hàng nhập khẩu. Thời gian thông quan hàng 

hóa đã được rút ngắn tương ứng hơn 47 phút 

và 6 giờ 30 phút so với năm 2018.

Kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 

2018 cơ quan này xếp vị thứ 9/19. Thành công 

này nhờ vận hành ổn định hệ thống thông 

quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống 

vệ tinh như hệ thông quản lý hàng gia công, 

sản xuất xuất khẩu, hệ thống quản lý hải quan 

tự động tại cảng biển, cảng hàng không 

(VASSCM), hệ thống E-mainifest, ...

Nâng chất năng lực công vụ
Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan 

đã làm lợi cho cả hải quan và doanh nghiệp. 

Không chỉ vận hành đúng các quy định xử lý 

hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia hay hiện 

đại hóa, tất cả thủ tục hành chính hải quan 

cũng được công khai, niêm yết đầy đủ tại 

nơi giải quyết thủ tục, mạng nội bộ và trang 

thông tin điện tử của Cục Hải quan. Doanh 

nghiệp dễ  dàng tìm thấy những gì cần cho 

việc xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu... Cơ quan 

này đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại doanh 

nghiệp, chuyển doanh nghiệp từ đối tượng 

quản lý sang đối tác hợp tác.

Có thể thừa nhận, mô hình thủ tục hải 

quan điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ 

tục, giấy tờ và thời gian xử lý, “mọi lúc, mọi 

nơi, mọi phương tiện” đã giúp doanh nghiệp 

làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa 

nhanh, tiết kiệm thêm nhiều chi phí, thời gian. 

Cải cách hành chính là một trong những cam 

kết của hải quan.

Cơ quan này sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin. Toàn bộ hoạt 

động nghiệp vụ được thực hiện trên nền tảng 

ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tỷ lệ 

can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian xử 

lý và nhân lực hướng đến thủ tục hải quan 

điện tử được thực hiện “mọi lúc - mọi nơi - mọi 

phương tiện”, đẩy mạnh ứng dụng và sử dụng 

hiệu quả trang thiết bị hiện đại, công nghệ 

tiên tiến trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 

quan. Nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá 

tuân thủ doanh nghiệp, trên cơ sở tập trung 

hoàn thiện cơ chế thu thập, quản lý thông tin 

hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức quản lý, theo 

dõi, cập nhật tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp, thiết lập, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp 

tuân thủ pháp luật, qua đó nhằm nâng cao ý 

thức và năng lực tuân thủ của doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, hiện địa 

bàn quản lý của đơn vị quá rộng, bao gồm 

khu vực cửa khẩu Nam Giang, cửa khẩu phụ 

Tây Giang, cảng Kỳ Hà, cảng Chu Lai, Khu 

công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các 

khu - cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong khi 

đó, ngành thiếu biên chế quá nhiều; cán bộ 

công chức phải kiêm nhiệm nên ảnh hưởng 

không nhỏ trong công tác quản lý. Khối lượng 

công việc ngày càng tăng, cùng với áp lực 

phải thường xuyên thay đổi phương thức 

quản lý, cải cách hiện đại hóa để đảm bảo 

công tác quản lý nhà nước về hải quan và 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động 

xuất nhập khẩu trên địa bàn là những thách 

thức lớn của đơn vị.

Theo: baoquangnam.vn

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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18/ Thăng Bình ứng dụng phần mềm
Thời gian qua, huyện Thăng Bình ứng 

dụng nhiều phần mềm vào công tác cải 
cách hành chính (CCHC), nhờ đó tạo được 
sự công khai, minh bạch và giải quyết các 
thủ tục đúng trình tự theo quy định.

Cuối năm 2018, qua tham khảo mô hình 

triển khai ứng dụng Zalo tại các cơ quan, 

Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình đã nghiên 

cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan để có 

thể ứng dụng Zalo trong CCHC với tên gọi 

“Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình”.

Ứng dụng này nhằm góp phần công 

khai, minh bạch thủ tục hành chính. Người 

dùng khi truy cập theo địa chỉ trên có thể tra 

cứu: dịch vụ công; văn bản mới; lịch công 

tác; danh bạ; bản tin CCHC; thông báo mới; 

tuyển dụng; văn bản Quảng Nam; giấy mời 

họp. Đồng thời có thể truy cập 4 ứng dụng: 

phần mềm khảo sát hài lòng của người dân 

đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả huyện và UBND các xã, thị trấn; 

phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên 

chức huyện Thăng Bình; phần mềm quản lý 

điều hành công việc Q-Office; phần mềm 

một cửa điện tử.

Anh Đoàn Thiện Ngọc Vũ - chuyên viên 

Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình cho biết, Zalo 

official Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình là 

kênh tương tác giao tiếp của chính quyền địa 

phương. Chính quyền sẽ tiếp nhận mọi phản 

ánh, kiến nghị, tin tức do người dân đóng góp.

“Khi truy cập trang Zalo này có thể truy 

cập liên kết nhiều trang khác mà không cần 

phải nhớ địa chỉ. Liên kết một cửa, phần mềm 

hộ tịch, lịch công tác, số lượng hồ sơ, thủ tục 

hay tra cứu thông tin về thủ tục, cần chuẩn 

bị những gì,… Trang Zalo này như là một “la 

bàn” chỉ cho người dân đến đúng địa chỉ cần 

tìm khi cần giải quyết hồ sơ, thủ tục” - anh Vũ 

cho hay.

Cùng với đó, nhiều phần mềm hiện đang 

được sử dụng để phục vụ cho việc tác ng-

hiệp, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị. 

Có thể kể đến như: phần mềm bản đồ MAP-

INFO, phần mềm vẽ MICROSTATIONSE, phần 

mềm bản đồ MAP TRANS, phần mềm quản 

lý hồ sơ địa chính ELIS PERSONAL, phần mềm 

in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần 

mềm AUTOCAD tại Phòng Tài nguyên & môi 

trường…

Toàn huyện hiện có hơn 95% số cán bộ, 

công chức sử dụng hộp thư điện tử và tất cả 

cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ để trao 

đổi công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, 

đảm bảo phục vụ nhân dân; dịch vụ hành 

chính công trực tuyến đã được UBND huyện 

triển khai ở cấp độ 2 với 119 thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại cơ 
quan công quyền ở Thăng Bình. Ảnh: THU SƯƠNG
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Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện 

Thăng Bình cho biết, để góp phần đẩy mạnh 

hơn nữa công tác CCHC ở địa phương, thời 

gian đến, huyện Thăng Bình sẽ lồng ghép 

việc tuyên truyền CCHC nhà nước với việc 

phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ 

trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước liên quan đến CCHC. Cạnh đó, 

kết hợp hình thức tuyên truyền với ứng dụng 

công nghệ thông tin vào các hoạt động 

nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời 

nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào 

tình hình thực tế tại địa phương.

“Công việc có hiệu quả hay không, thành 

bại, nhanh hay chậm, phần lớn phụ thuộc 

vào con người. Vì vậy, huyện Thăng Bình đặt 

quyết tâm phải khắc phục ngay nếu có tình 

trạng cán bộ không có tinh thần trách nhiệm, 

gây khó dễ với địa phương, người dân, doanh 

nghiệp” - ông Hùng nói.

Theo: baoquangnam.vn

19/ Quảng Nam, ban hành Kế hoạch 
kiểm tra công tác cải cách hành chính 
năm 2020

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Kế hoạch số 990/KH-UBND 
về kiểm tra công tác cải cách hành chính 
năm 2020. Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến 
hành kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên 
đề theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất 
công tác cải cách hành chính (CCHC) 
tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra và đối tượng kiểm tra 

cụ thể như sau: 

- Đối với các cơ quan là đầu mối được 

giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ CCHC: 

Kiểm tra thêm nội dung tham mưu thực hiện 

Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020, Chương trình 

hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016 

của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải thiện 

Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ 

số hiệu quả quản trị và hành chính công của 

tỉnh.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố 

kiểm tra: Việc triển khai các giải pháp đối với 

cấp xã để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản 

trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh; Việc 

thực hiện Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên 

thông thuộc lĩnh vực lao động, thương binh 

và xã hội; Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên 

thông thuộc lĩnh vực đất đai; Quyết định số 

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Đại Lộc 
năm 2019. Ảnh: H.T

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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3979/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp 

thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 

18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ 

tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi 

phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Các Đoàn kiểm tra sẽ do Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn hoặc 

do Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Thông 

tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng 

đoàn.

Theo đó, Kế hoạch sẽ được triển khai và 

hoàn thành trong Quý III năm 2020.

Để làm tốt công tác kiểm tra, UBND tỉnh 

yêu cầu: Quá trình kiểm tra đảm bảo đúng 

quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá 

khách quan, thực chất về công tác CCHC và 

không gây trở ngại đến hoạt động của các 

đơn vị được kiểm tra; Có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các thành viên Đoàn kiểm tra và đơn vị, 

địa phương được kiểm tra để đảm bảo hoạt 

động kiểm tra mang tính toàn diện; Kết hợp 

kiểm tra tổng hợp với kiểm tra chuyên đề, gắn 

với trách nhiệm của cơ quan được giao chủ 

trì triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Tin: Hòa Tiên - P.CCHC - Sở Nội vụ

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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20/ Kiên quyết bài trừ những kẻ thoái 
hóa, biến chất

Kiên quyết chống và bài trừ những kẻ 
thoái hóa biến chất, đây là việc làm lớn 
nhất của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng (3/2/1930-3/2/2020) Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dẫn lại câu 

nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc, 

một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua 

là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định 

hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người 

yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong 

sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. 

Bởi vậy, người đứng đầu Đảng một lần 

nữa nhấn mạnh: tất cả đảng viên dẫu ở 

cương vị nào, trọng trách nào, không bao giờ 

được buông lỏng sự tự ý thức, rèn luyện của 

bản thân. Đặc biệt, kiên quyết chống và bài 

trừ những kẻ thoái hóa biến chất. Đây là việc 

làm lớn nhất của Đảng trong giai đoạn hiện 

nay, nhằm chăm lo giữ vững bản chất cách 

mạng và tính tiên phong của Đảng.

Trong gần 90 năm xây dựng và phát triển, 

Đảng đã phát huy được vai trò tiên phong, 

gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Rất nhiều 

cá nhân và tập thể cán bộ, đảng viên trung 

kiên trong chiến đấu, lao động và học tập. Tuy 

nhiên, thực tế thời gian qua đã có những cán 

bộ, đảng viên không giữ được mình, không 

giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu. Điều 

đó đã phần nào làm giảm sút niềm tin của 

quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của 

Đảng.

Với 50 năm tuổi Đảng, Đại tá, Anh hùng 

lực lượng vũ trang Trần Thành, nguyên cán 

bộ Bộ Quốc phòng cho rằng, bản thân ông 

không tiếc những ngày tháng hy sinh xương 

máu cho Đảng, cho đất nước. Tự hào chứng 

kiến sự phát triển của đất nước, nhờ sự lãnh 

đạo tài tình của Đảng đã vượt qua nhiều khó 

khăn. Tuy nhiên, trước vấn đề của cuộc sống 

cũng như của xã hội hiện nay, nhìn về tổ chức 

Đảng của mình, điều ông trăn trở nhất là sự 

gương mẫu để giữ sự trong sạch của Đảng.

“Kiên quyết chống và bài trừ những 

kẻ thoái hóa biến chất, đây là việc làm lớn 

nhất của Đảng, tạo niềm tin cho nhân dân. 

Công việc này, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Nguyễn Phú Trọng nói: Lò đã nóng thì không 

kẻ nào có thể cưỡng lại với quy luật phát triển. 

Việc làm đó đem lại niềm tin lớn nhất, chẳng 

những trong nước mà trên trường quốc tế. 

Mong Đảng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc 

chống tham nhũng, triệt phá những kẻ thoái 

hóa biến chất, tạo niềm tin trong nhân dân” - 

ông Trần Thành cho biết.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Trưởng 
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khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ Đại 

hội XII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật 

hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. 

Đây là bài học cho tất cả đảng viên, dẫu ở 

cương vị nào, trọng trách nào, không bao giờ 

được buông lỏng sự tự ý thức, rèn luyện của 

bản thân.

Bởi không phải lúc nào tổ chức cũng ở 

bên mình, không phải lúc nào tự thân mỗi 

người có thể nhận ra được khuyết điểm của 

mình. Một khi đã ý thức, tự tu dưỡng thì chúng 

ta có bản lĩnh và luôn luôn ý thức được công 

việc của mình, đã làm đúng hay chưa, có 

vì dân chưa. Hay ý thức được việc làm của 

mình có tổn hại đến lợi ích chung của tập thể 

không, có tổn hại đến lợi ích của người dân, 

đến danh dự của Đảng hay không. Do đó, 

việc tu dưỡng rèn luyện là hết sức quan trọng.

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá 

XII đã khẳng định: Phải tiến hành xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và 

kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước 

chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, 

ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái; 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn 

của Đảng ta, chế độ ta.

Vì lẽ đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận 

thức đầy đủ vai trò tiên phong, gương mẫu 

của mình để có những hành động thiết thực 

nhằm hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách mà 

Đảng và nhân dân giao phó. Mặt khác, mỗi tổ 

chức Đảng cần quan tâm hơn nữa đến việc 

giáo dục, phát huy tính tiên phong, gương 

mẫu của người đảng viên cộng sản.

Ông Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Đoàn 

chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc 

Việt Nam cho rằng, nếu không liên tục rèn 

luyện để suy thoái đạo đức lối sống, làm sai 

quy định của Nhà nước sẽ làm mất lòng tin 

của dân, ảnh hưởng uy tín của Đảng, đồng 

nghĩa với công lao phấn đấu cả đời của cán 

bộ, đảng viên trở thành vô nghĩa. 

“Mỗi đảng viên phải rèn luyện mình, đi 

đầu gương mẫu. Đảng đi đầu, đâu khó phải 

lao vào, chỗ nào hy sinh gian khổ phải lao 

vào. Tất cả các cấp ủy từ địa phương đến 

Trung ương mà rời khỏi vai trò lãnh đạo của 

mình hoặc không xứng đáng với vai trò lãnh 

đạo của mình thì đó là “tự diễn biến” lớn nhất, 

sâu sắc nhất trong điều kiện hiện nay”- ông 

Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

Những lưu ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam cho thấy, càng tự hào về Đảng, 

càng phải chăm lo giữ vững bản chất, tính 

tiên phong của Đảng, để Đảng ngày càng 

trong sạch vững mạnh.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng là 

nhiệm vụ then chốt và yếu tố con người là 

quyết định. Cán bộ, đảng viên, trước hết là 

cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi 

đầu, nói đi đôi với làm. Nêu gương một cách 

xứng đáng với danh dự, với tư cách là cán 

bộ, đảng viên của Đảng cầm quyền, trước 

nhân dân và đất nước.

Theo: noichinh.vn
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21/ Cần tạo đột phá mới về cải cách 
điều kiện kinh doanh

Khó có nội dung cải cách nào được 
Chính phủ quan tâm và chỉ đạo sát sao, 
liên tục như các điều kiện kinh doanh, 
nhưng nhiều quy định sửa đổi lại mang tính 
hình thức hơn là thực chất.

Tại hội thảo “Chất lượng điều kiện kinh 

doanh: Vấn đề và kiến nghị” sáng 27/2, bà 

Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên 

cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nhấn 

mạnh, thời gian qua, cải cách quy định về 

điều kiện kinh doanh (ĐKKD) nhằm tạo lập 

môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thân 

thiện với doanh nghiệp là mục tiêu ưu tiên 

của Chính phủ.

Cụ thể, từ năm 2017-2019 có tới gần 40 

văn bản của Chính phủ chỉ đạo về nội dung 

cải cách ĐKKD. Trong năm 2018, Chính phủ 

đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo liên quan. 

Năm 2019, ĐKKD vẫn là mục tiêu ưu tiên với 

hơn 10 văn bản chỉ đạo. Điều này cho thấy sự 

quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của của Chính 

phủ trong việc cắt giảm ĐKKD, tạo thuận lợi 

cho doanh nghiệp và thị trường.

Theo rà soát của Chính phủ, hiện đã có 

29 văn bản quy phạm pháp luật của các bộ 

ngành về cắt giảm ĐKKD, cắt bỏ gần 3.500 

điều kiện kinh doanh. Tuy vậy, đây mới chỉ là 

thành công bước đầu, mới đạt về số lượng 

chứ chưa đạt về chất lượng.

Vẫn còn quy định có thể áp dụng tùy ý
Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi 

trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh 

của CIEM nhận định “có lẽ khó có nội dung 

cải cách nào được Chính phủ quan tâm và 

chỉ đạo sát sao, liên tục như vậy”.

Về cơ bản các ĐKKD quy định chung 

chung, thiếu rõ ràng, can thiệp sâu vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh hoặc dễ tạo sự tùy 

ý trong thực thi đã được cắt bỏ. Nhiều ĐKKD 

trùng lặp được cắt bỏ, một số ĐKKD được sửa 

đổi theo hướng giảm bớt yêu cầu, tạo thuận 

lợi hơn cho doanh nghiệp.

Tuy vậy, theo các rà soát độc lập thì kết 

quả thực chất cắt giảm ĐKKD chỉ đạt khoảng 

hơn 30% chứ không phải là trên 50% như nhiều 

báo cáo. Nhiều trường hợp, các bộ chỉ cắt 

những quy định trùng lặp; cắt bỏ những điều 

kiện kinh doanh không có ý nghĩa quản lý do 

đó việc cắt bỏ không thực sự tạo thuận lợi 

cho doanh nghiệp; một số quy định được tính 

là cắt bỏ nhưng thực chất chỉ là các quy định 

về quy trình, không phải điều kiện kinh doanh; 

những điều kiện kinh doanh quy định theo 

pháp luật chuyên ngành không nêu cụ thể 

mà lại dẫn theo pháp luật chuyên ngành.

“Vẫn còn những ĐKKD không cần thiết, 

bất hợp lý, không đạt hiệu quả quản lý và 

còn nhiều ĐKKD thiếu rõ ràng, có thể dẫn tới 

sự tùy ý của cơ quan quản lý Nhà nước”, bà 

Nguyễn Minh Thảo nhấn mạnh.

“Với các điều kiện kinh doanh tại Việt 

Nam thì ngay cả những người thành công 

bên Mỹ như Bill Gates cũng sẽ không làm 

được gì trong ngành công nghệ thông tin”, 

bà Nguyễn Minh Thảo nói. Bà Thảo giải thích: 

Nếu Bill Gates mà thành lập và điều hành           

Microsoft ở Việt Nam, thì chắc chắn sẽ không 

thể được. Đơn giản là vì ông ta không có 
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chứng chỉ, bằng cấp về công nghệ thông tin, 

không có bằng đại học.

Cũng theo bà Thảo, mặc dù các bộ báo 

cáo đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm ĐKKD, 

nhưng chưa có báo cáo đánh giá nào của 

các bộ về hiệu quả và tác động của cách 

ĐKKD và thiếu giám sát việc tổ chức thực 

hiện. Để tạo đột phá mới về cải cách điều 

kiện kinh doanh, CIEM cho rằng cần phải thay 

đổi cách thức quản lý nhà nước về điều kiện 

kinh doanh, chuyển mạnh sang hậu kiểm.

Theo bà Nguyễn Minh Thảo, để việc cải 

cách ĐKKD có sức lan tỏa mạnh và đi vào 

cuộc sống, thời gian tới cần tạo đột phá mới 

về cải cách ĐKKD; thay đổi cách thức quản 

lý Nhà nước (QLNN) về ĐKKD, chuyển mạnh 

sang hậu kiểm; doanh nghiệp chủ động 

thực hiện các hoạt động kinh doanh khi đáp 

ứng được đầy đủ các yêu cầu về ĐKKD, chỉ 

cần thông báo mà không cần phải xin phép 

cơ quan QLNN, doanh nghiệp tự chịu trách 

nhiệm về việc đáp ứng các yêu cầu ĐKKD. 

Cơ quan QLNN thực hiện kiểm tra hậu kiểm 

trên cơ sở nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên 

mức độ tuân thủ pháp luật của doanh ng-

hiệp.

Xu hướng “đáng lo ngại”
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp 

chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) nhận định: “Cải cách ĐKKD có 

thể coi là “thương hiệu” của Chính phủ nhiệm 

kỳ này. Từ 2016, Chính phủ đã bãi bỏ được 

hàng nghìn ĐKKD”.

Cũng như bà Thảo, ông Tuấn nói hiện 

nay việc cắt giảm ĐKKD có thể hoàn thành 

về mặt số lượng, nhưng chất lượng là vấn đề 

cần bàn. Năm 2019, theo điều tra của VCCI, 

doanh nghiệp đánh giá cao hơn sự chuyển 

động về cắt giảm ĐKKD, tỷ lệ khó khăn trong 

kinh doanh có giảm đi. Nhưng nếu nhìn lại thì 

khái niệm ĐKKD chưa rõ, vẫn còn lẫn lộn giữa 

ĐKKD và tiêu chuẩn kỹ thuật. “Nhiều cái chưa 

rõ nên còn lúng túng trong thực hiện”, ông 

Tuấn nói.

Khái quát những tồn tại, ông Tuấn nói 

rằng, tư duy cách thức quản lý chưa bảo 

đảm quyền tự do kinh doanh. Bởi đơn giản 

ĐKKD là giới hạn quyền tự do kinh doanh hiến 

định. Có đôi khi, trong các tờ trình của các 

bộ vẫn đặt là mục tiêu ban hành các ĐKKD 

là để bảo đảm “quản lý nhà nước”. Điều này 

không đúng vì quản lý nhà nước không phải 

là mục tiêu duy nhất của chính sách.

Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn sử 

dụng các giải pháp hành chính để can thiệp 

vào thị trường. Rồi việc sửa đổi danh mục 

các ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn 

không được các bộ đồng thuận. Thậm chí, xu 

hướng hiện nay là cơ quan nhà nước muốn 

thêm các ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện chứ không phải là bớt đi. Điều này rất 

đáng lo ngại, ông Tuấn nhận định.

“Để cải cách ĐKKD hiệu quả, các Bộ, 

ngành cần đánh giá hiệu quả cải cách trong 

từng lĩnh vực; tiếp tục rà soát, đề xuất, bãi 

bỏ, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; giám 

sát việc tổ chức, xử lý nghiêm những hành vi 

cố tình gây khó cho doanh nghiệp; cần thúc 

đẩy cạnh tranh, tăng cường kỷ luật thị trường 

nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành 
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mạnh, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh và 

bền vững”, ông Tuấn phát biểu.

Theo: canhtranhquocgia.vn
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1/ CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
Ngày 05/03/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Theo đó, Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn 

thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; 

quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con 

dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Về nguyên tắc quản lý công tác văn thư, Nghị định quy định: Công tác văn thư được thực 

hiện thống nhất theo quy định của pháp luật.

Về yêu cầu, văn bản của cơ quan, tổ chức phải được soạn thảo và ban hành đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật: Đối 

với văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; đối với văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, 

lĩnh vực căn cứ Nghị định này để quy định cho phù hợp; đối với văn bản hành chính được thực 

hiện theo quy định tại Chương II Nghị định này.

Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập trung tại Văn 

thư cơ quan để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo 

quy định của pháp luật.

Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao 

trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có các mức độ khẩn: 

“Hỏa tốc”, “Thượng khẩn” và “Khẩn” (văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao 

ngay sau khi nhận được; văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái gửi, nhận, xử lý; người 

được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ về 

công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; con dấu, thiết bị lưu khóa bí 

mật của cơ quan, tổ chức phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; hệ thống 

phải đáp ứng các quy định tại Phụ lục VI Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên 

quan.

Về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền 

và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn 

bản giấy. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ 

đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

và công nghệ vào công tác văn thư.

Cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư 

phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn thư cơ quan có nhiệm vụ: đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo 
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dõi việc chuyển phát văn bản đi; tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản 

đến; sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản; quản lý Sổ đăng ký 

văn bản; quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con 

dấu khác theo quy định.

Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), 

chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương 

án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản 

thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, 

phiếu báo, thư công.

Về kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm: khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, 

cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản. Kỹ thuật trình bày 

văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này. Viết hoa trong văn 

bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này. Chữ viết tắt tên loại 

văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục III Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết về: Soạn thảo và ký ban hành văn bản hành 

chính; Quản lý văn bản đi; Quản lý văn bản đến; Sao văn bản; Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài 

liệu vào lưu trữ cơ quan; Quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác 

văn thư và Quản lý nhà nước về công tác văn thư…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Theo: moha.gov.vn
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