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1/ Thủ tướng: Việt Nam phải có thứ 
hạng cao về ICT 

Chiều 15/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm 
vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT), cho rằng thứ hạng của Việt 
Nam về các lĩnh vực do Bộ phụ trách còn 
thấp, thậm chí có xu thế tụt hạng, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam phải 
có thứ hạng cao về công nghệ thông tin và 
truyền thông (ICT) bởi đây là nền tảng của 
các lĩnh vực khác, nền tảng của kinh tế số.

Đánh giá cao sự tham dự đông đảo của 

lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp 

thuộc lĩnh vực ICT, Thủ tướng cho rằng, điều 

đó thể hiện sự coi trọng công nghệ và truyền 

thông khi mà “con đường đi lên, đi nhanh của 

Việt Nam phải là công nghệ, doanh nghiệp 

công nghệ cao”. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng 

với cụm từ được sử dụng nhiều tại hội nghị là 

“sáng tạo và khát vọng Việt Nam” và khẳng 

định, Chính phủ sẽ đóng góp vào khát vọng 

đó.

Theo Thủ tướng, Bộ TT&TT đã xác định lại 

đúng vị trí, vai trò, sứ mạng của lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin và 

tuyên truyền, đặc biệt, “các đồng chí đã đưa 

ra được định hướng lớn để làm ‘kim chỉ nam’ 

cho sự phát triển của Bộ”.

Bộ TT&TT đã tập trung chỉ đạo lĩnh vực 

công nghệ, công nghiệp và dịch vụ bưu 

chính viễn thông, công nghệ thông tin, có 

đóng góp lớn cho đất nước về doanh thu, lợi 

nhuận. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này 

đã đóng góp cho ngân sách, tạo nhiều công 

ăn việc làm, tạo ra một số doanh nghiệp lớn 

có thương hiệu và thứ hạng quốc tế.

Tuy vậy, theo Thủ tướng, còn một số tồn 

tại, trước hết, vụ AVG là vụ việc nặng nề, đau 

lòng, làm chậm đi sự phát triển của ngành, 

mất nhiều cán bộ. Bộ cần coi đây là bài học 

đắt giá và cũng từ đây phải mạnh mẽ vươn 

lên.

Thủ tướng cũng nhìn nhận, thứ hạng của 

Việt Nam về các lĩnh vực thuộc Bộ phụ trách 

còn thấp, thậm chí có xu thế tụt hạng. ICT 

đáng lẽ là lĩnh vực đầu tàu thì tốc độ tăng 

trưởng những năm gần đây chậm lại nhiều, 

chưa đi đầu về công nghệ, về cách mạng 

công nghiệp 4.0.

Vai trò của một số Sở TT&TT còn mờ nhạt, 

chưa đóng góp nhiều cho địa phương. Nhân 

hội nghị, Thủ tướng nêu rõ hiện nay chưa có 

chủ trương sáp nhập Sở TT&TT vào bất cứ sở 

nào.

Đặc biệt, Thủ tướng bày tỏ băn khoăn về 

việc quản lý mạng xã hội còn nhiều bất cập, 

chưa tốt.

Từ các phân tích nêu trên, Thủ tướng đã 

chỉ ra các định hướng, trả lời các kiến nghị 

của Bộ TT&TT trên từng lĩnh vực cụ thể.

Thủ tướng đồng ý Bộ TT&TT trình Chính 

phủ Nghị định về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu; 

Tin cải cách hành chính trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội 
nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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thí điểm tài khoản viễn thông để thanh toán 

hàng hóa có giá trị nhỏ, trước hết ở một đơn 

vị viễn thông.

Thủ tướng đồng ý để Bộ nghiên cứu, báo 

cáo Chính phủ về mô hình trung tâm hoặc tổ 

hợp báo chí.

Đồng ý với phương hướng đầy trách 

nhiệm, thậm chí là tham vọng về một Việt 

Nam phát triển trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin, Thủ tướng cho rằng, đây là nhiệm 

vụ nặng nề. Đó cũng là đặt hàng, yêu cầu 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 

ngành TT&TT. 

Trước hết, Việt Nam phải có thứ hạng 

cao về ICT bởi đây là nền tảng của các lĩnh 

vực khác, nền tảng của kinh tế số. Thứ hai là 

khởi nghiệp công nghệ, phát triển doanh ng-

hiệp công nghệ Việt Nam, dùng công nghệ 

để giải quyết các vấn đề của Việt Nam, Bộ 

TT&TT phải dẫn dắt việc phát triển các doanh       

nghiệp ICT của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định rằng, nền kinh tế 

số, kinh tế dữ liệu chính là một phần quan 

trọng, tương lai của toàn bộ nền kinh tế. Sự 

phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin 

sẽ góp phần thay đổi tư duy, hoạt động chính 

sách, tạo ra kỳ vọng đi tắt đón đầu chưa từng 

có đối với Việt Nam. Nhiệm vụ này rất quan 

trọng.

Đối với lĩnh vực viễn thông, Thủ tướng đề 

nghị xử lý triệt để vấn đề sim rác. Thủ tướng 

nêu rõ, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty, 

các doanh nghiệp viễn thông di động phải 

chịu trách nhiệm cá nhân về sim rác. Sim rác 

không xử lý được thì hậu quả rất khôn lường. 

“Chỉ có Việt Nam mua sim dễ dàng như vậy 

thôi, không có nước nào mua sim dễ dàng 

như ở Việt Nam. Bộ trưởng phải chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan về viễn thông khắc phục 

tình trạng này”.

Hoan nghênh Bộ trưởng Bộ TT&TT “bật đèn 

xanh” cho thử nghiệm mạng 5G, trước hết là 

tại TPHCM, Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai 

cấp phép tần số 4G và cấp phép thử nghiệm 

5G. “Các nước nghe nói Việt Nam cấp phép 

5G thì họ cũng rất ngạc nhiên về tiến bộ của 

chúng ta. Muốn tham gia cách mạng 4.0 thì 

mạng 4G, 5G vô cùng quan trọng”.

Về lĩnh vực công nghệ thông tin, Thủ tướng 

đề nghị sớm trình Đề án chuyển đổi số quốc 

gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận 

thức và hành động của các bộ, ngành, địa 

phương, giúp Việt Nam có sự bứt phá về phát 

triển kinh tế số, xã hội số. “Còn quản lý kết nối 

chia sẻ dữ liệu, tôi đồng ý phải có nghị định về 

vấn đề này”, Thủ tướng nói.

Đặc biệt, cần phải nâng cao thứ hạng 

Việt Nam về Chính phủ điện tử, năm 2020, 

phải tăng ít nhất 15 bậc về Chính phủ điện tử 

so với năm 2018. Nhân hội nghị này, Thủ tướng 

hoan nghênh VPCP, đứng đầu là Bộ trưởng, 

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

Thủ tướng thăm gian triển lãm điện thoại thông 
minh của Vingroup. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng rất chủ động 

xây dựng chính phủ điện tử và yêu cầu Bộ 

TT&TT là chủ công của Chính phủ điện tử, nhất 

là vấn đề công nghệ. VPCP làm chính sách, 

đôn đốc kiểm tra, xử lý các vấn đề đặt ra, 

còn vấn đề công nghệ là Bộ TT&TT.

Thủ tướng đồng ý Bộ TT&TT trình Chính phủ 

và Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng một 

phần Quỹ Viễn thông công ích cho công 

nghệ thông tin theo cơ chế của Quỹ, hiện 

nay có 10.000 tỷ đồng…

Bộ cần đề xuất chính sách tạo điều kiện 

cho khởi nghiệp. Chú trọng đào tạo nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin để phấn đấu 

đạt mục tiêu có 1 triệu kỹ sư, cả phần cứng 

và phần mềm, “đào tạo ai, ở các trường nào, 

viện nào, cần làm rõ” và những nhân tài trong 

lĩnh vực này đang ở “bìa rừng, góc núi” nào 

để tìm về đây phát triển lĩnh vực quan trọng 

này.

Về an toàn, an ninh mạng, Thủ tướng 

nhất trí mục tiêu đưa Việt Nam trở thành 

nước mạnh về lĩnh vực này hay mong ước trở 

thành cường quốc về an ninh mạng. Không 

để mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 

bị tấn công, lấy cắp thông tin. Cần giám sát 

các đợt tấn công mạng, phát hiện các lỗ 

hổng an ninh mạng trên toàn quốc và chủ 

động cảnh báo cho các cơ quan.

Đối với công nghiệp ICT, cần có nhiều 

doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ nhưng 

cũng phải chú trọng hình thành một số doanh 

nghiệp công nghệ lớn có thứ hạng toàn cầu. 

Phải sản xuất được các thiết bị viễn thông, 

đặc biệt là thiết bị hạ tầng viễn thông. Các 

nhà mạng Việt Nam phải quan tâm dùng 

thiết bị của Việt Nam.

Đối với thông tin tuyên truyền, Thủ tướng 

bày tỏ, với vai trò quản lý Nhà nước về báo 

chí thì Bộ TT&TT phải làm sao báo chí góp 

phần tạo đồng thuận, tạo niềm tin xã hội, 

không được làm giảm đi sức mạnh quốc gia, 

niềm tự hào, ý chí vươn lên, đoàn kết một 

lòng. Triển khai nghiêm túc quy hoạch phát 

triển và quản lý báo chí đến năm 2025 sau 

khi được Thủ tướng phê duyệt. Phải ứng dụng 

công nghệ trong công tác quản lý báo chí tốt 

hơn nữa. Bộ TT&TT phải sử dụng đồng bộ các 

biện pháp về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để xử 

lý các vi phạm của mạng xã hội.

Bày tỏ lo ngại về một số biểu hiện gần 

đây của báo chí như tống tiền DN, một số tờ 

báo tổ chức “đánh hội đồng” DN và cán bộ 

có liên quan, moi móc đời tư, vi phạm quyền 

con người, quyền công dân, vi phạm bảo vệ 

thương hiệu Việt Nam hay đưa tin giật gân, 

câu khách, không có động cơ trong sáng… 

Thủ tướng cho rằng, cần đưa ra các nguyên 

tắc xử sự, quy tắc nghề nghiệp, chế tài xử lý 

minh bạch, công khai hơn để chấn chỉnh tình 

trạng này. Việc phát triển báo chí, quản lý báo 

Tin cải cách hành chính trung ương

Thủ tướng và các đại biểu dự Hội nghị. 
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
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chí để phục vụ sự nghiệp đổi mới, đưa Việt 

Nam “sánh vai với cường quốc năm châu” 

là việc quan trọng của quản lý Nhà nước về 

báo chí.

Vui mừng với sự phát triển của mạng xã 

hội Việt Nam, trong đó có mạng Zalo với 45 

triệu người sử dụng, Thủ tướng đề nghị tiếp 

tục xây dựng mạng xã hội Việt Nam có số 

lượng người dùng không kém mạng xã hội 

nước ngoài. Bộ TT&TT cần lành mạnh hóa 

môi trường không gian mạng, người tham gia 

phải chính danh, xử lý nghiêm khắc việc đưa 

tin sai, tin vu khống, lợi dụng không gian mạng 

để chống phá chế độ.

Theo Bộ TT&TT, năm 2018, tốc độ tăng 

trưởng doanh thu toàn ngành cao hơn tăng 

trưởng GDP cả nước, đạt khoảng 2,65 triệu 

tỷ đồng, ước tăng 112,6% so với 2017. Trong 

lĩnh vực bưu chính, trong năm 2018 lần đầu 

tiên bộ Mã bưu chính quốc gia được thiết lập 

làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ khai 

thác, chia chọn tự động. Về viễn thông, Việt 

Nam là một trong những quốc gia đầu tiên 

trong khu vực tiến hành số hóa, với khoảng 

65% dân số cả nước hiện được xem truyền 

hình số mặt đất.

Trong hoàn cảnh các cuộc tấn công 

mạng ngày càng tăng và tinh vi, năm 2018, 

Bộ TT&TT đã vận hành Trung tâm Giám sát an 

toàn không gian mạng quốc gia, Trung tâm 

Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia để 

cảnh báo sớm và xử lý các cuộc tấn công 

mạng nhằm vào Việt Nam.

Việt Nam hiện nay đã sản xuất được 70% 

các loại thiết bị viễn thông, quyết tâm trở 

thành nước thứ tư trên thế giới sản xuất được 

tất cả thiết bị viễn thông và xuất khẩu được.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Thủ tướng 

đã tham quan triển lãm về công nghệ, công 

nghiệp với sự tham gia trình diễn, demo các 

sản phẩm về công nghệ cao (AI, IoT, an toàn 

an ninh mạng...) của các doanh nghiệp.

Theo: chinhphu.vn

2/ Phải chấm dứt tình trạng “chạy chọt” 
trong việc tuyển dụng 

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính 
trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc 
triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Nội 
vụ, sáng 15/1.

Không “nợ” văn bản, rút khỏi chương 
trình

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ 

tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 

Bình biểu dương và đánh giá cao những kết 

quả và thành tích của Bộ, ngành nội vụ, tinh 

thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn của toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó 

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

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại 
Hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn  
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Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng 

chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục 

trong thời gian tới.

Đó là, công tác xây dựng, ban hành thể 

chế còn chậm, nhất là các văn bản trong lĩnh 

vực công vụ, công chức. Nhiều văn bản, đề 

án về bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn chức 

danh, quy hoạch, kỷ luật CBCCVC… chưa 

được ban hành để cụ thể hóa các quy định 

của Đảng, cũng như Luật Cán bộ, công chức, 

Luật Viên chức sau nhiều năm thực hiện.

Về thực hiện chương trình công tác, vẫn 

còn tình trạng xin lùi thời hạn hoặc chậm báo 

cáo, đề xuất để điều chỉnh chương trình công 

tác. Tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới 

công tác đánh giá, cơ cấu lại và đặc biệt là 

nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Việc 

tổ chức thi nâng ngạch tuy đã có những cải 

tiến nhưng vẫn còn bất cập, còn những biểu 

hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

đạo đức và văn hóa công vụ. Vẫn còn những 

biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, đạo đức, văn hóa công vụ.

Công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa 

toàn diện để chấn chỉnh kịp thời những vi 

phạm trong hoạt động công vụ. Cần lưu ý 

chất lượng tham mưu và tiến độ thẩm định, 

xử lý hồ sơ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa 

Bình đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ và toàn ngành 

nội vụ cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận 

nguyên nhân hạn chế, tồn tại, tập trung khắc 

phục các vấn đề nêu trên.

Bước sang năm 2019, Phó Thủ tướng cho 

rằng, công tác tổ chức bộ máy Nhà nước, 

công chức, viên chức, cải cách hành chính 

(CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý Nhà nước đặt ra khá nặng nề. Với phương 

châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng 

tạo, bứt phá, hiệu quả”, để thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 

2019, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ 

thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh 

vực nội vụ, toàn thể CBCCVC ngành nội vụ 

tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tập trung 

triển khai toàn diện các mặt công tác của 

mình.

Đó là, về công tác xây dựng thể chế cần 

kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh 

trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

Đặc biệt, lưu ý các dự án Luật Cán bộ, công 

chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính 

phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 

Luật Thi đua khen thưởng. Trình Chính phủ ban 

hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các 

văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm 

chất lượng, tiến độ, chấm dứt tình trạng “nợ” 

văn bản, xin chuyển hoặc rút khỏi chương 

trình.

Rà soát những vướng mắc trong công 
tác quản lý CBCCVC

Khi xây dựng các dự án, đề án cần chú 

trọng việc tổng kết thi hành, đánh giá thực 

tiễn, bảo đảm khả thi, phù hợp, đề xuất các 

giải pháp đột phá, bám sát định hướng đổi 

mới trong những nghị quyết gần đây của 

Trung ương như chế độ hợp đồng có thời hạn 

với viên chức, thu hút người tài vào hoạt động 

công vụ, tổ chức lại các cơ quan có nhiệm 

vụ tương đồng, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 

Tin cải cách hành chính trung ương
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công lập.

Công tác CCHC cần tiếp tục đôn đốc, 

kiểm tra, đẩy mạnh việc thực hiện chương 

trình tổng thể CCHC Nhà nước. Phát huy vai 

trò cơ quan thường trực về CCHC, Bộ Nội vụ 

cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành có 

liên quan làm tốt công tác tham mưu cho 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc 

xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên 

nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu đề xuất 

chính sách và giải pháp để đẩy mạnh CCHC 

nhà nước, trong đó chú trọng cải cách chính 

sách tiền lương và chất lượng dịch vụ hành 

chính, chất lượng dịch vụ công.

Về công vụ và công chức, Phó Thủ tướng 

Thường trực đề nghị cần khắc phục ngay 

việc chậm thể chế hóa các quy định về quản 

lý CBCCVC, nhất là công tác quy hoạch, bổ 

nhiệm, đánh giá, kỷ luật, rà soát những vướng 

mắc trong công tác quản lý CBCCVC để có 

giải pháp khắc phục.

Đặc biệt, lưu ý việc xác định vị trí việc 

làm, bảo đảm khoa học, chính xác làm cơ 

sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện 

chế độ tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 

7. Trong việc tuyển dụng, cần rà soát sửa đổi 

ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường 

công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng 

chạy chọt, tiêu cực.

Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên 

chế các cơ quan theo tỷ lệ và lộ trình đề 

ra. Tinh giản đồng bộ với các giải pháp để 

nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Cần 

chấn chỉnh ngay từ công tác tuyển dụng đến 

đánh giá CBCCVC, kiên quyết sàng lọc, miễn 

nhiệm, thay thế đối với những người làm việc 

kém hiệu quả. Đề xuất các giải pháp xử lý 

việc thiếu biên chế giáo viên, nhân viên y tế, 

nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn, bảo đảm phù hợp với thực tế của địa 

phương.

Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra 

công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi 

phạm trong công tác cán bộ. Cần có kế 

hoạch kiểm tra các cơ quan, địa phương có 

những biểu hiện chưa nghiêm  túc trong chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề xuất 

hướng xử lý cụ thể.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, Phó Thủ 

tướng Thường trực đề nghị tiếp tục rà soát 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của các cơ quan hành chính Nhà 

nước, chính quyền địa phương, đề xuất phân 

công, phân cấp phù hợp, trong đó lưu ý cơ 

chế đặc thù đối với một số đô thị lớn.

“Bộ Nội vụ cần phát huy vai trò cơ quan 

giúp Chính phủ phân định rõ chức năng, 

nhiệm vụ của các bộ, ngành theo nguyên 

tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan xử 

lý như về chất thải, quản lý nợ công… Sớm    

nghiên cứu, có ý kiến về mô hình các bộ, đáp 

ứng yêu cầu xây dựng cơ cấu Chính phủ tinh 

gọn, theo xu hướng hội nhập, kiến tạo, phát 

triển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

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

Ảnh: VGP/Lê Sơn  



09Bản tin số 03/2019

Nhân lên các giá trị về tư liệu lưu trữ
Ngành nội vụ cần chủ động đề xuất Chính 

phủ hướng dẫn việc sắp xếp các cơ quan 

chuyên môn và các cơ quan có nhiệm vụ 

tương đồng và sự bảo đảm thống nhất trong 

tổ chức thực hiện. Lưu ý việc sơ kết, tổng kết 

một số mô hình thí điểm làm cơ sở kiện toàn 

các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Quán 

triệt và thực hiện nghiêm việc không đưa các 

quy định về thành lập tổ chức trong các văn 

bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức 

bộ máy.

Một số địa phương đã sáp nhập một số 

sở ngành với nhau, tuy nhiên việc này đã tạm 

dừng để có sự chỉ đạo thống nhất, xuyên 

suốt trong cả nước. Cần nghiên cứu, đề xuất, 

hướng dẫn để bảo đảm khoa học, đồng bộ, 

thống nhất…

Tập trung rà soát việc thực hiện các nhiệm 

vụ được giao, bảo đảm đúng lộ trình và mục 

tiêu đặt ra trong việc đổi mới và sắp xếp đơn 

vị sự nghiệp công lập; chú trọng quản lý nhà 

nước đối với các hội; tăng cường công tác 

triển khai và kiểm tra việc thực hiện Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thời 

gian vừa qua công tác tôn giáo luôn được 

Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc. Các 

bộ, ngành, địa phương đã tham mưu trong 

việc xử lý các vấn đề về đất đai, cơ sở thờ 

tự, các hoạt động của các tôn giáo, tăng 

cường trao đổi, phối hợp để các tôn giáo 

hoạt động đúng pháp luật, tạo được chuyển 

biến tích cực. Các tôn giáo có mối quan hệ 

tốt với Chính phủ, chính quyền địa phương 

thông qua việc tạo điều kiện hoạt động, sửa 

chữa cơ sở thờ tự, đất đai, giải quyết các   

tranh chấp, thúc đẩy đại đoàn kết dân tộc… 

Thông qua các sự kiện của các tôn giáo, lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước đều đến chúc mừng, 

chung vui hoặc chia buồn khi có chức sắc 

tôn giáo qua đời.

Đặc biệt, chúng ta đã chủ động trong 

các quan hệ với Tòa thánh Vatican để tiến tới 

nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam 

và Tòa thánh Vatican từ Đặc phái viên không 

thường trú lên Đặc phái viên thường trú và 

quy chế hoạt động của Đặc phái viên. Điều 

này tạo sự phấn khởi lớn trong cộng đồng 

giáo dân, chức sắc tôn giáo trong hoạt động 

của mình.

Các hoạt động khác như thi đua, khen 

thưởng đã có chuyển biến tích cực, thực 

chất, khen thưởng đúng người, đúng thành 

tích, chú trọng nhân rộng các mô hình. Việc 

sửa Luật Thi đua, khen thưởng cần phải có 

nhiều đổi mới hơn nữa để luật đi vào cuộc 

sống, giải quyết các bất cập vướng mắc hiện 

nay đối với luật này như việc bỏ phiếu đối với 

danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, 

mô hình cụm thi đua phải có cạnh tranh thực 

sự, phong tặng anh hùng phải có thành tích 

thực sự, không bình quân chủ nghĩa để động 

viên tinh thần phấn đấu của người lao động.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác văn thư lưu trữ, bảo quản 

kho lưu trữ khoa học, hiện đại, tổ chức tốt việc 

khai thác, thu thập tư liệu lịch sử. Lưu trữ không 

phải là để trong kho, không chỉ là không để bị 

thất thoát, hư hỏng... mà còn nhân lên các 

giá trị lớn của lưu trữ, như các tư liệu về Hoàng 

Sa, Trường Sa là vô cùng quý mà trong kho lưu 

Tin cải cách hành chính trung ương
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trữ chúng ta đang bảo quản để tuyên truyền, 

triển lãm trong và ngoài nước về các tài liệu 

này.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên 

cứu khoa học, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội 

vụ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong việc sắp 

xếp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hướng 

tinh gọn vào một đầu mối để tiết kiệm đầu tư, 

nguồn lực, tạo điều kiện cho việc đào tạo đội 

ngũ giảng viên mạnh. Năm qua, Bộ Nội vụ đã 

làm quyết liệt việc này bằng việc sáp nhập 6 

cơ sở đào tạo, còn 2 cơ sở đào tạo, Học viện 

Hành chính quốc gia sáp nhập 27 đầu mối 

còn 17 đầu mối.

Năm 2018 Bộ Nội vụ hoàn thành khối 
lượng công việc lớn của ngành

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá, 

năm 2018, Bộ Nội vụ nói riêng và ngành nội vụ 

nói chung đã hoàn thành tốt khối lượng công 

việc lớn, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị 

quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác 

xây dựng thể chế, chính sách.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, lãnh đạo 

CCHC chưa thực sự quyết liệt. Bộ máy hành 

chính Nhà nước còn cồng kềnh, chưa đạt 

yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Một số 

lĩnh vực quản lý Nhà nước còn chồng chéo, 

tinh giản biên chế chưa đạt kế hoạch.

Chất lượng đội ngũ CBCCVC chưa đồng 

đều. Việc xử lý những sai phạm trong công 

tác tuyển dụng công chức, viên chức, đề 

bạt, bổ nhiệm, quản lý biên chế còn chậm. 

Hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước 

từ Trung ương đến địa phương trong một số 

lĩnh vực chưa thông suốt, còn tình trạng mệnh 

lệnh hành chính...

Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ và khối 

lượng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và ngành nội 

vụ trong năm tới rất nặng nề, cần tập trung 

tham mưu giúp cho Chính phủ chỉ đạo tổ 

chức xây dựng, thực hiện tốt Nghị quyết số 

01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà 

nước năm 2019.

Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng thể 

chế, tham mưu Chính phủ xây dựng đề án 

sắp xếp các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong 

hệ thống chính trị; tăng cường kỷ cương trong 

các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp 

theo Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ; 

đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh 

thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, từ đó 

xác định trách nhiệm của người đứng đầu 

các địa phương, đơn vị trong tổ chức thực 

hiện định biên biên chế cơ quan, đơn vị mình.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng 

Thừa, năm 2018, các bộ, ngành, địa phương 

đã tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều 

chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng 

lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên 

trong bộ, cơ quan ngang bộ. Các địa phương 

đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp 

nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm 

vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của 

Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 6 khóa XII.

Tính đến ngày 27/12/2018 (chưa kể Bộ 

Quốc phòng và Bộ Công an), số lượng vụ và 

tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 

là 248, giảm 12 tổ chức, nhưng số cục tăng 

thêm 7 cục, thành 125 tổ chức; số tổng cục 

và tương đương tăng 2, gồm Tổng cục Quản 

lý thị trường (Bộ Công Thương) và Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), thành 

29 tổng cục. Số đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, 

giảm 8 đơn vị.

Theo: chinhphu.vn

3/ “Chính phủ tạo sức ép, nhưng nhiều 
nơi chưa thực tâm cải cách”

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh     
doanh nhận định 2018 là một năm “hừng 
hực khí thế cải cách nhờ sức nóng từ chỉ 
đạo quyết liệt của Thủ tướng”, với những 
cải cách thể hiện một dụng ý chính sách 
tương đối rõ ràng, xuyên suốt, nhưng nhiều 
cơ quan vẫn chưa muốn cải cách một 
cách thực tâm.

Mở đầu báo cáo vừa được công bố sáng 

15/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) nhắc tới việc trong phiên chất 

vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 

1/11/2018, khi được hỏi về định hướng chính 

sách để phát triển kinh tế Việt Nam trong giai 

đoạn tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 

nhấn mạnh 2 nội dung: Gỡ bỏ rào cản cho 

doanh nghiệp (DN) và thúc đẩy kinh tế tư 

nhân phát triển.

Nhóm soạn thảo báo cáo nhận định, đây 

có lẽ là đúc kết ngắn gọn nhất về xu hướng 

xây dựng thể chế kinh tế năm 2018.

Dụng ý chính sách tương đối rõ ràng, 
xuyên suốt

Báo cáo cho biết, trong năm 2018, các 

cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành 

948 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 

có 16 luật và 18 nghị quyết của Quốc hội, 1 

pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

169 nghị định của Chính phủ, 51 quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ, 590 thông tư của 

các bộ và 47 văn bản khác, chưa bao gồm 

các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội do thiếu thông tin thống kê.

Theo VCCI, tinh thần gỡ bỏ rào cản, tạo 

thuận lợi tối đa cho DN, đặc biệt là các DN tư 

nhân được lan tỏa mạnh mẽ trong các cuộc 

thảo luận chính sách nói chung, cũng như 

trong các dự thảo văn bản được ban hành.

Tin cải cách hành chính trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018. 

Ảnh VGP/Quang Hiếu



12Bản tin số 03/2019

Các phương án cắt giảm điều kiện đầu 

tư kinh doanh đã được chuyển hoá thành 

gần 30 nghị định trong nhiều lĩnh vực. Các 

bộ, ngành cũng đẩy mạnh ban hành các 

thông tư bãi bỏ và cắt giảm công tác kiểm 

tra chuyên ngành. Công tác cải cách thủ tục 

hành chính cũng được đẩy mạnh khi nhiều 

văn bản giảm về thành phần hồ sơ, thời gian 

làm thủ tục hoặc đẩy mạnh từ tiền kiểm sang 

hậu kiểm.

Đáng chú ý, một số ngành, lĩnh vực đã 

đưa ra nhiều sáng kiến lập pháp hoặc những 

quy định mới nhằm thu hút đầu tư tư nhân 

trong lĩnh vực của mình, điển hình trong số đó 

là nông nghiệp và giáo dục.

Xu hướng chính sách “gỡ bỏ rào cản cho 

DN và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển” 

được thể hiện rất rõ trong các quy định pháp 

luật năm 2018. Về gỡ bỏ rào cản cho DN, điển 

hình là loạt nghị định cắt bỏ điều kiện đầu tư 

kinh doanh; thúc đẩy cải cách thủ tục hành 

chính; cắt giảm kiểm tra chuyên ngành.

Về thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, 

đáng chú ý là các quy định ưu đãi, hỗ trợ 

trong nông nghiệp và các quy định về đầu tư 

tư nhân trong giáo dục.

“Đây không chỉ là những vấn đề có nhiều 

quy định pháp luật có tác động lớn được ban 

hành hoặc sửa đổi trong thời gian qua, mà 

còn thể hiện một dụng ý chính sách tương đối 

rõ ràng, xuyên suốt”, VCCI nhận định.

Báo cáo nhắc tới các ví dụ, điểm sáng 

thể hiện chuyển động tích cực trong tư duy 

của các bộ, ngành, rất nhiều điều kiện kinh 

doanh đã được bãi bỏ.

“Nhiều nơi cải cách vì sức ép chứ không 

thực tâm”
Tuy nhiên, về phía cộng đồng DN cũng 

đặt ra nhiều câu hỏi, liệu các cải cách trên 

có thực chất không, có tác động thực tế tới 

DN không? Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng 

Ban Pháp chế của VCCI, qua rà soát, có sự 

chưa nhất quán giữa các bộ, ngành trong 

cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Nhiều bất 

cập vẫn tồn tại.

Về các thủ tục hành chính, báo cáo nhận 

định, tuy đã được thúc đẩy cải cách, nhưng 

vẫn còn chặng đường dài. Hoạt động kiểm 

tra chuyên ngành đã chuyển động nhưng 

vẫn còn nhiều điểm vướng.

Về ưu đãi cho ngành nông nghiệp, báo 

cáo nhắc tới hàng loạt chính sách như ưu đãi 

với nông nghiệp công nghệ cao, ưu đãi nông 

nghiệp hữu cơ, ưu đãi DN đầu tư vào nông 

nghiệp hay ưu đãi liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, thậm chí cả ưu đãi 

mua bảo hiểm nông nghiệp... Tuy nhiên, báo 

cáo cho rằng chính sách ưu đãi vẫn chưa giải 

quyết được vấn đề cốt lõi là quyền tài sản với 

đất đai, xử lý vi phạm về nhãn mác hàng hóa 

và thực thi hợp đồng.

Còn pháp luật về đầu tư tư nhân trong 

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

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo. - Ảnh: VGP
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giáo dục được đánh giá là cởi mở với nhiều 

điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, nhưng 

chưa nhất quán trong gia nhập thị trường và 

trong quyền tự quyết của DN.

“Bức tranh pháp luật kinh doanh năm 

2018 không phải chỉ toàn các mảng sáng. 

Trong từng ngành, từng lĩnh vực vẫn có trường 

hợp các quan điểm, định hướng thể hiện 

trong tờ trình thì theo hướng tạo thuận lợi cho 

môi trường kinh doanh, nhưng quy định cụ thể 

được đề xuất thì dường như đi ngược lại. Các 

quy định thu hút đầu tư tư nhân chưa nhất 

quán hoặc mới chỉ nặng về ưu đãi, hỗ trợ mà 

chưa chú trọng vào những yếu tố nền tảng 

của thị trường như quyền hợp đồng, quyền tài 

sản, minh bạch thông tin”, báo cáo tóm tắt 

các vấn đề bất cập.

Một điểm nổi bật trong dòng chảy pháp 

luật kinh doanh 2018 mà theo các đại biểu 

vừa đáng mừng, vừa đáng lo ngại, đó là 

động lực của cải cách.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, năm 2018 đánh 

dấu một giai đoạn cắt giảm điều kiện, thủ tục 

quyết liệt, 25 nghị định sửa đổi 80 nghị định 

về điều kiện kinh doanh là một bước tiến lớn, 

thực chất, mang tính bước ngoặt với một 

số ngành hàng. Thế nhưng hầu hết các bộ, 

ngành phải phải đợi đến tháng 10 mới trình 

Chính phủ, tức là dưới sức ép của Chính phủ.

“Mức độ công khai tham vấn rất khác 

nhau, nhiều bộ rất cầu thị khi hỏi các DN, hiệp 

hội, nhưng nhiều bộ, ngành lại hoàn toàn 

không tiến hành, tức là họ làm vì sức ép chứ 

không thực tâm”, ông Đậu Anh Tuấn nhận xét.

Cùng quan điểm, ông Phan Đức Hiếu, Phó 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 

Trung ương nhận xét, trong năm qua, động 

lực cải cách là đến từ Chính phủ, hầu như 

chưa có bộ nào tự có sáng kiến cải cách.

Kỳ vọng năm 2019 của DN
Một vấn đề khác, theo báo cáo, là ứng xử 

chính sách trước các mô hình kinh doanh mới 

như xe ôm công nghệ, taxi công nghệ hay 

mô hình Airbn trong lĩnh vực lưu trú, khách sạn.

Theo VCCI, trước sự xuất hiện và mở rộng 

nhanh chóng của các phương thức kinh    

doanh mới thông qua ứng dụng công nghệ, 

đặc biệt khi mô hình này gây ra các xung đột 

lợi ích nghiêm trọng, các cơ quan quản lý 

Nhà nước bị đặt trước đòi hỏi phải có cơ chế 

quản lý thích hợp đối với mô hình này.

“Trên thực tế, dường như bản thân các cơ 

quan quản lý Nhà nước chưa xác định được 

đâu là cơ chế quản lý thích hợp. Hoặc là lúng 

túng trong việc lựa chọn, hoặc là giữ im lặng, 

chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào”, báo cáo 

nhận xét.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, trong 

mấy năm trở lại đây, Chính phủ đã có những 

chỉ đạo sát sao để thúc đẩy, tạo môi trường 

kinh doanh thuận lợi. Năm 2018 cũng đánh 

dấu những bước chuyển động mạnh mẽ và 

ấn tượng về các chính sách nhằm cải thiện 

về môi trường kinh doanh.

Ngay từ đầu năm Chính phủ đã đặt ra 

những mục tiêu rất cụ thể đối với các hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc 

cải thiện môi trường kinh doanh và để thúc 

đẩy hoàn thành những mục tiêu đặt ra, Chính 

phủ đã có những hành động quyết liệt.

Nhấn mạnh những kết quả rõ ràng, song 

ông Lộc cũng đặt ra những câu hỏi về mức 

Tin cải cách hành chính trung ương
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độ thực chất của các hoạt động cải cách, về 

tư duy quản lý. “Thực tế, thời gian qua, cách 

hành xử của các nhà quản lý trong một số 

lĩnh vực vẫn còn lúng túng, chưa tìm ra hướng 

đi phù hợp và có nguy cơ trở thành rào cản 

cho sự phát triển kinh tế. Đây sẽ trở thành sự 

thách thức trong kỷ nguyên này”, ông Lộc 

nhận định.

“Bên cạnh sự hoan nghênh những động 

thái tích cực từ cơ quan quản lý, cộng đồng 

DN đặt ra các kỳ vọng về các chính sách 

thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới: 

Các rào cản về môi trường kinh doanh tiếp 

tục được tháo bỏ, các hoạt động cải cách 

về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính 

tiếp tục được thúc đẩy một cách thực chất 

hơn. Nhất là khi ngay từ đầu năm, Chính phủ 

đã ban hành 2 nghị quyết có tính chất “xương 

sống” trong năm 2019 nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh 

doanh trong năm được xem là “bản lề” này”, 

Chủ tịch VCCI phát biểu./.

Theo: chinhphu.vn

4/ Công chức không được thi nâng 
ngạch nếu không đúng yêu cầu vị trí việc 
làm

Công chức được cử dự thi nâng ngạch 
nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, điều 
kiện hoặc không đúng yêu cầu của vị trí 
việc làm thì không được tham dự thi nâng 
ngạch.

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định 

chi tiết một số nội dung về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, dự thảo nêu rõ về tổ chức thi 

nâng ngạch công chức như sau: Việc tổ 

chức thi nâng ngạch công chức chỉ được 

thực hiện khi cơ quan quản lý công chức đáp 

ứng đủ điều kiện:

Cơ quan quản lý công chức đã xây dựng 

được cơ cấu ngạch công chức của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan quản lý công chức đã mô tả, xác 

định được số lượng vị trí việc làm còn thiếu 

so với cơ cấu ngạch công chức của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

làm cơ sở xác định chỉ tiêu nâng ngạch theo 

từng ngạch công chức.

Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch 

của cơ quan quản lý công chức quy định 

nêu trên, công chức có đủ các tiêu chuẩn, 

điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị 

định 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-

CP đăng ký dự thi, không hạn chế số lượng 

công chức đăng ký dự thi trên mỗi chỉ tiêu 

nâng ngạch.

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng 

ngạch công chức có văn bản báo cáo về số 

lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý, danh mục và số lượng vị trí việc làm 

của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và số lượng 

công chức đã có đủ các tiêu chuẩn, điều 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch của từng 

công chức tương ứng với từng vị trí việc làm 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gửi 

Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để 

thống nhất ý kiến trước khi tổ chức các kỳ thi 

nâng ngạch theo thẩm quyền.

Dự thảo cũng nêu rõ: Công chức được 

cử dự thi nâng ngạch nhưng không đảm bảo 

tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không đúng yêu 

cầu của vị trí việc làm thì không được tham 

dự thi nâng ngạch. Trường hợp công chức sử 

dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, 

kê khai không đúng sự thật để đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện dự thi nâng ngạch, khi bị phát hiện 

sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức và hủy kết quả thi nâng 

ngạch. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi 

nâng ngạch chịu trách nhiệm hủy kết quả thi 

nâng ngạch đối với các trường hợp này.

Theo: chinhphu.vn

5/ Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 873.387 
hồ sơ, quá hạn chỉ chiếm 0,13% 

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2018 
vừa qua, việc giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC), cung cấp dịch vụ công trên địa bàn 
tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình 
trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ giảm hẳn 
so với năm 2017; thái độ phục vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức tận tình, chuyên 
nghiệp hơn. 

Trong năm 2018, tổng số hồ sơ TTHC được 

tiếp nhận và giải quyết ở 3 cấp chính quyền 

trên địa bàn tỉnh là 873.387 hồ sơ (cấp tỉnh 

tiếp nhận 77.833 hồ sơ, UBND cấp huyện tiếp 

nhận 119.649 hồ sơ, UBND cấp xã tiếp nhận 

675.905 hồ sơ).

Trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến 

là 2.988 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 689 hồ sơ, 

cấp huyện tiếp nhận 1.008 hồ sơ; cấp xã tiếp 

nhận 1.291 hồ sơ);

Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 5.508 hồ 

sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 1.230 hồ sơ, cấp huyện 

tiếp nhận 2.599 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 1.679 

hồ sơ;

Tin cải cách hành chính trung ương

Đến giao dịch tại TTHCC thành phố Hà Tĩnh, 
người dân được giới thiệu, tư vấn và khuyến khích 
sử dụng dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ 

bưu chính) là 864.891 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 

75.914 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 116.042 hồ 

sơ, cấp xã tiếp nhận 672.935 hồ sơ).

Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 864.408 hồ 

sơ (trả đúng hạn 863.393 hồ sơ, trả quá hạn 

1.015 hồ sơ); tổng số hồ sơ đang giải quyết là 

8.979 hồ sơ (chưa đến hạn 8.839 hồ sơ, quá 

hạn 140 hồ sơ).

Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một 

cửa 873.328 hồ sơ (đúng hạn 863.340 hồ sơ; 

quá hạn 1.015 hồ sơ, chưa đến hạn 8.973 hồ 

sơ).

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bên 

cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp nhận 

hồ sơ, giải quyết TTHC vẫn còn một số tồn tại 

hạn chế nhất định, đó là tình trạng chậm trễ 

và quá thời hạn giải quyết TTHC, đặc biệt là ở 

cấp huyện và cấp xã vẫn còn.

Nguyên nhân của việc quá hạn, chậm 

giải quyết hồ sơ TTHC là do thiếu biên chế; 

cán bộ thực hiện còn thiếu trách nhiệm; sự 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các 

cấp chưa tốt; thiếu thốn về cơ sở vật chất; hồ 

sơ đang vướng mắc trong diện tích đất; thời 

hạn giải quyết quá ngắn...

Theo: baohatinh.vn

6/ Cải tiến trong bộ phận “một cửa” tại 
Hà Nội: Tăng sự hài lòng và niềm tin

Năm 2018 đã qua đi, nhưng dấu ấn của 
“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị 2018” vẫn đậm 
nét. Điểm nổi bật là các xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn TP Hà Nội đã có nhiều cải tiến 
trong giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 
Qua đó, hiệu quả công việc được nâng lên, 
mang lại sự hài lòng, niềm tin cho tổ chức 
và công dân.

Trách nhiệm, gần dân
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được 

TP Hà Nội triển khai từ nhiều năm nay và đã 

đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2018, 

kết quả càng rõ nét hơn nhờ quyết tâm nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị và việc triển khai Quyết định số     

891/QĐ-UBND ngày 26-2-2018 về phê duyệt 

Đề án “Cải thiện, nâng cao chất lượng mối 

quan hệ công dân và cơ quan hành chính 

TP Hà Nội, hướng tới nền hành chính phục vụ, 

hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả”.

Tiên phong là quận Long Biên với mô hình 

“một cửa thân thiện, gần dân” được triển 

khai ngay từ những tháng đầu của năm 2018. 

Toàn bộ vách kính ngăn cách giữa cán bộ, 

công chức với công dân tại bộ phận “một 

cửa” của 14 phường được dỡ bỏ. Cùng với 

đó, nhiều phường chủ động rút ngắn thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn. 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Hướng dẫn người dân tra cứu thông tin tại bộ 
phận “một cửa” quận Long Biên
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Ngoài ra, phường Đức Giang (quận Long 

Biên) còn có sáng kiến cụ thể hóa tiêu chí 

“gần dân” bằng việc trả kết quả thủ tục hành 

chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, lao động - 

thương binh và xã hội tại nhà cho các đối 

tượng chính sách. 

Bà Vũ Thị Thu, Tổ trưởng tổ dân phố 16, 

phường Đức Giang, cho biết: “Tổ dân phố 16 

đã có 4 gia đình được chính quyền phường 

đến tận nhà trao kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính. Việc làm ấy giúp người dân cảm 

nhận được sự quan tâm, thân thiện và gần 

gũi của chính quyền”.

Điểm mới nữa trong năm 2018 là, Hà Nội 

đưa vào thực hiện hệ thống một cửa điện 

tử thành phố dùng chung 3 cấp (từ tháng         

11-2018) để giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên 

địa bàn thành phố (trừ các dịch vụ công trực 

tuyến do bộ, ngành triển khai). Ưu điểm của 

hệ thống này là toàn bộ quy trình giải quyết từ 

cấp phường đến thành phố đều được công 

khai, công dân có thể tra cứu, biết rõ thủ tục 

đang được xử lý ở khâu nào.

Khai sinh cho cháu tại bộ phận “một cửa” 

của UBND xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì), bà 

Nguyễn Thị Hạnh (ở số 34, ngõ 750 thôn Nội, 

Thanh Liệt, Thanh Trì) nhận được kết quả chỉ 

sau vài giờ đồng hồ. “Tôi rất bất ngờ vì thủ tục 

được làm nhanh đến thế. Các thông tin đều 

khai trên máy tính; vướng mắc chỗ nào, cán 

bộ “một cửa” hướng dẫn ngay”, bà Nguyễn 

Thị Hạnh cho hay.

Theo chị Phạm Thị Mai, công chức tiếp 

nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của UBND 

xã Thanh Liệt, xã đã thực hiện cơ chế “một 

cửa liên thông” với 2 thủ tục hành chính gồm: 

Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp 

thẻ bảo hiểm y tế và liên thông đăng ký khai 

sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế.

“Để thực hiện tốt công việc, cán bộ phải 

nắm vững quy trình, thao tác, hướng dẫn 

người dân nhập dữ liệu chính xác”, chị Phạm 

Thị Mai nói. Trong năm 2018, 100% hồ sơ hành 

chính được bộ phận “một cửa” xã Thanh Liệt 

giải quyết đúng hạn. Đây cũng là kết quả của 

nhiều phường, xã, thuộc các quận, huyện: 

Long Biên, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, 

Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Đan Phượng, Gia Lâm, 

Thạch Thất…

Có thể thấy, với nỗ lực đổi mới, sáng tạo, 

nâng chất lượng phục vụ của bộ phận “một 

cửa”, Hà Nội đã tạo được diện mạo mới 

cho cơ quan hành chính, nhất là với cấp xã, 

phường, cơ quan hành chính gần dân nhất.

Tiếp tục nâng chất lượng phục vụ
Đánh giá kết quả của ngành Nội vụ thành 

phố trong năm 2018, Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP 

Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng, bên cạnh 

những ưu điểm vẫn còn một số tồn tại, hạn 

chế cần được nghiêm túc nhìn nhận và khắc 

phục trong thời gian tới. Đó là vẫn còn một số 

cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công 

vụ chưa cao. Trong khi đó, công tác kiểm tra, 

giám sát của một số cơ quan, đơn vị chưa 

chủ động, thiếu hiệu quả…

Cùng với đó, quá trình triển khai hệ thống 

một cửa điện tử thành phố dùng chung 3 cấp 

cũng bộc lộ một số bất cập. Chủ tịch UBND 

phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) Phạm Hải 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Bình phản ánh: Một số quy định trong hệ thống 

dùng chung 3 cấp còn chưa khớp với quy 

định của ngành Tài nguyên - Môi trường khiến 

cán bộ, công chức khó thực hiện. Chẳng hạn 

trong lĩnh vực đất đai, có thủ tục ngành yêu 

cầu niêm yết công khai 15 ngày, nhưng hệ 

thống lại yêu cầu 10 ngày.

Bên cạnh đó, theo quy định, cán bộ làm 

việc tại bộ phận “một cửa” thuộc các chức 

danh công chức cấp xã. Tuy nhiên, thực tế 

hiện nay, nhiều đơn vị chưa đủ biên chế so 

với chỉ tiêu được giao nên gặp khó khăn khi 

công chức tiếp nhận hồ sơ bộ phận “một 

cửa” nghỉ thai sản, ốm đau… Đặc biệt, tại 

một số địa phương có lượng hồ sơ giao dịch 

nhiều như phường Đại Kim, Hoàng Liệt (quận 

Hoàng Mai)… cán bộ “một cửa” nhiều khi bị 

quá tải...

Trước thực tế đó, Sở Nội vụ cho biết, trong 

năm 2019, thành phố tiếp tục bố trí đủ chỉ tiêu 

biên chế cho các đơn vị, địa phương, đồng 

thời sớm hoàn thiện hệ thống công nghệ 

thông tin, tạo điều kiện giải quyết tốt thủ tục 

hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng 

phục vụ, tăng sự hài lòng và niềm tin của tổ 

chức, công dân đối với bộ máy chính quyền.

Cũng theo Sở Nội vụ, TP Hà Nội sẽ tiếp tục 

đơn giản tối đa các thủ tục hành chính liên 

quan đến người dân và doanh nghiệp, theo 

tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, 

rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả) và “một việc - 

một đầu mối xuyên suốt”. 

Cùng với đó là xây dựng cơ quan văn hóa 

và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu 

quả; người cán bộ, công chức, viên chức 

“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng 

tạo”. Công tác kiểm tra công vụ cũng sẽ 

tăng cường theo hướng đột xuất, không báo 

trước; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tập 

trung tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, bảo 

đảm sự thống nhất về quy trình giải quyết thủ 

tục hành chính cũng như hoàn thiện hệ thống 

một cửa điện tử thành phố dùng chung 3 cấp.

Tính đến hết năm 2018, tổng số có 1.923 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà 

Nội. Trong đó, sở và cơ quan ngang sở có 

1.454 thủ tục hành chính; UBND cấp huyện có 

313 thủ tục hành chính; UBND cấp xã có 156 

thủ tục hành chính.

Theo: hanoimoi.com.vn

7/ Hà Nội đã sắp xếp giảm 74/102 Ban 
Chỉ đạo thuộc UBND TP

Chiều 11/1, Sở Nội vụ TP Hà Nội tổ chức 
tổng kết công tác năm 2018, triển khai 
nhiệm vụ năm 2019 của ngành nội vụ TP. 
Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP 
Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác năm 2018, Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

Nguyễn Đình Hoa cho biết: Với quyết tâm, 

đồng thuận, nhất trí cao, năm qua toàn thể 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội 
Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị.
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cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động (CBCCVC, NLĐ) ngành nội vụ TP đã chủ 

động, phát huy tinh thần sáng tạo để triển 

khai chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị” và 

các nhiệm vụ được giao toàn diện, hiệu quả, 

đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, công tác cải cách hành chính 

(CCHC) được xác định là một nhiệm vụ chính 

trị trọng tâm, khâu đột phá của TP, đã được tổ 

chức triển khai đồng bộ trên mọi nội dung tại 

các cơ quan, đơn vị nhằm tạo đột phá về kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành 

chính hành động và phục vụ. Nhiều sáng kiến 

CCHC được ghi nhận; tính năng động, quyết 

liệt trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC, 

đổi mới phong cách làm việc, chuyển biến 

tích cực về nhận thức, hành động và hiệu 

quả phục vụ được đánh giá cao.

TP tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa được 

nhiều TTHC, cắt giảm điều kiện, thủ tục, giảm 

thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC, tạo 

thuận lợi tối đa cho người dân, DN, tổ chức. 

Đặc biệt trong năm, Sở đã tham mưu trình 

UBND TP ban hành quy định áp dụng cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng 

dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập (ĐVSNCL), DN, HTX tại Hà Nội - là sáng kiến 

trong CCHC được đánh giá cao, đưa Hà Nội 

thành địa phương đầu tiên cả nước triển khai 

thí điểm.

Cùng với CCHC, công tác tổ chức bộ 

máy, biên chế cũng đạt kết quả tích cực, 

trong đó Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND TP 

ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các 

ĐVSNCL, DN nhà nước thuộc TP. Với các tổ 

chức hành chính, Sở đã tham mưu trình UBND 

TP trình Thủ tướng quyết định cho phép Hà Nội 

thí điểm tổ chức Đội quản lý TTXD-ĐT thuộc 

UBND cấp huyện, trên cơ sở đó UBND TP đã 

ban hành quyết định tổ chức thực hiện, đến 

nay các đơn vị bàn giao xong và đi vào hoạt 

động ổn định; đã sắp xếp giảm 74/102 BCĐ 

thuộc UBND TP, đạt 72,5%...

Đối với các ĐVSN, đã tổ chức lại trung 

tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế 

trên cơ sở sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ cấp 

huyện thuộc UBND cấp huyện và trung tâm 

y tế cấp huyện thuộc Sở Y tế; sáp nhập Quỹ 

Phát triển KH&CN TP trực thuộc Sở KH&CN vào 

Quỹ Đầu tư phát triển TP…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh 

giá cao kết quả, nỗ lực rất lớn của toàn bộ 

đội ngũ CBCCVC ngành Nội vụ TP cũng như 

của Sở Nội vụ nói riêng và nhấn mạnh: Năm 

2019 TP tiếp tục thực hiện chủ đề công tác 

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ 

thống chính trị” nên ngành nội vụ Thủ đô đã 

làm tốt nhiệm vụ rồi thì cần làm tốt hơn nữa, 

nhất là với các chỉ tiêu trong Chương trình 08 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng thừa ủy 
quyền của lãnh đạo TP trao Cờ thi đua của UBND 
TP cho 9 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 
2018; trao Bằng khen của UBND TP cho 1 tập thể 
có thành tích trong công tác CCHC năm 2018 
(Phòng Nội vụ quận Nam Từ Liêm).
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của Thành ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao 

chất lượng đội ngũ CBCCVC; các chỉ tiêu 

trong Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 và Nghị quyết 

39 về tinh giản biên chế, trong điều kiện phát 

huy kết quả cao của năm vừa qua với 7 đợt 

tinh giản biên chế TP đã tiến hành.

Cùng với đó, cần triển khai tốt các nhiệm 

vụ công tác khác như tuyển dụng, đào tạo 

CBCC, thanh niên, công tác hội… Đặc biệt, 

“năm qua Sở Nội vụ đã tham mưu TP giải 

quyết được nhiều vấn đề khó, nên năm nay 

cần phát huy và coi quản lý nhà nước là công 

tác then chốt, cần đẩy mạnh. Đồng thời, cần 

quan tâm nâng cao đời sống thu nhập cho 

CBCCVC trong ngành”, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND TP nêu rõ, và đề nghị trước mắt, Sở 

lưu ý triển khai mọi công việc một cách ngắn 

gọn, dễ hiểu, tăng ứng dụng CNTT để giảm 

hội họp, giấy tờ.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ 

Trần Huy Sáng thừa ủy quyền của lãnh đạo TP 

đã trao Cờ thi đua của UBND TP cho 9 tập thể 

dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018, trao 

Bằng khen của UBND TP cho 1 tập thể vì có 

thành tích trong công tác CCHC năm 2018 

(Phòng Nội vụ quận Nam Từ Liêm). Lãnh đạo 

Sở cũng trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho 

24 tập thể, 31 cá nhân thuộc ngành nội vụ TP 

hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Theo: kinhtedothi.vn

8/ Cải thiện môi trường kinh doanh: 
Hướng đến doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019. 
Trong đó nhấn mạnh các mối quan tâm 
của doanh nghiệp (DN) sẽ được ưu tiên 
trong các chương trình nghị sự; vấn đề 
DN sẽ phải được đưa lên trang đầu trong 
quyển sổ tay điều hành của lãnh đạo các 
cấp.

Niềm tin kinh doanh gia tăng
Con số hơn 130.000 DN mới thành lập, 

hơn 34.000 DN tái gia nhập thị trường, ngân 

sách vượt dự toán 3,5 tỷ USD, số vốn ngoài 

nhà nước tăng 18,5% (chiếm đến 43,3% tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội), vốn FDI thực hiện đạt 

19,1 tỷ USD… là những chỉ dấu thể hiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh quốc gia đã thăng 

tiến rõ rệt. Chủ tịch Phòng Thương mại & công 

nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc khẳng định nếu 

thiếu niềm tin vào môi trường kinh doanh, sẽ 

không thể có lượng DN hay số vốn cam kết 

thực hiện lớn như thế.

Tin cải cách hành chính tại tỉnhTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Mọi chính sách kinh tế đều hướng đến tháo 
gỡ khó khăn, giảm thời gian, chi phí, kích thích        
doanh nghiệp phát triển. Ảnh: T.D



21Bản tin số 03/2019

Không thể thực hiện được mục tiêu lọt vào 

tốp ASEAN 4 khi phần nhiều chỉ số đứng thứ 5 

hoặc 6, 7, nhưng kết quả điều tra xu hướng 

kinh doanh cho thấy 85,1% số DN đánh giá xu 

hướng ổn định và có khả năng tốt lên. Chỉ số 

đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, xếp hạng 45/126, 

cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 2 trong số 

các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và 

chỉ số phát triển bền vững tăng 11 bậc, xếp 

hạng 57/156 quốc gia, vùng lãnh thổ. Không 

chỉ vậy, từng chỉ tiêu cụ thể như tiếp cận điện 

năng, thuế và bảo hiểm xã hội, khởi sự kinh 

doanh đều có mức cải thiện đáng kể (theo 

thứ tự tăng 69 bậc, 36 bậc và 17 bậc). Năng 

lực cạnh tranh du lịch và lữ hành đứng 67, chỉ 

số logistics đứng thứ 39… Quan trọng hơn, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh nền kinh tế thể hiện rõ 

nét khi cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1/2 điều 

kiện kinh doanh và hơn 2/3 danh mục hàng 

hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Song, môi trường đầu tư kinh doanh vẫn 

còn nhiều điểm yếu. Theo khảo sát của Phòng 

Thương mại và công nghiệp Việt Nam, hiện 

6/11 chỉ tiêu được đánh giá tốt hoặc rất tốt, 

cải thiện nhanh, nhưng vẫn còn đến 5/11 chỉ 

tiêu ít được cải thiện như  phá sản DN, bảo 

vệ nhà đầu tư, thủ tục xuất nhập khẩu hoặc 

những chỉ tiêu được quốc tế đánh giá tốt như 

thủ tục xây dựng (đứng thứ 21) nhưng 51% 

DN vẫn chưa hài lòng. Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam cho rằng môi trường đầu tư, kinh doanh 

vẫn còn nhiều bất cập. Không ít lĩnh vực còn 

rườm rà thủ tục hành chính, vẫn còn tình trạng 

“trên nóng, dưới lạnh”. Hiện chỉ có Bộ KH&CN 

có sổ tay hướng dẫn xuống cấp dưới. Còn lại 

mới chỉ triển khai ở bộ, chưa hướng dẫn. Một 

số cải cách còn hình thức, chưa thực chất. 

Thái độ phục vụ một bộ phận công chức còn 

nhiều vấn đề qua phản ánh của DN

Kiên trì mục tiêu ASEAN 4
Có thể thấy, sau 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 19 của Chính phủ (về tiếp tục thực 

hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia), nhận thức về tầm 

quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh, chất lượng môi trường kinh                        

doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia đã 

cải thiện rõ nét. 

Hàng nghìn điều kiện kinh doanh bất hợp 

lý về đầu tư, kinh doanh đã được bãi bỏ. Một 

số mặt hàng xuất nhập khẩu đã được loại 

bỏ khỏi danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên 

ngành. Cơ chế kiểm tra theo nguyên tắc 

đánh giá rủi ro và mức độ tuân thủ của DN đã 

được thực hiện ở không ít lĩnh vực. Tuy nhiên, 

thứ hạng môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn 

chỉ ở 69/190. Không ít chỉ số liên tục tụt hạng. 

Cải cách quản lý nhà nước không đồng đều. 

Không ít các quy định của pháp luật vẫn chưa 

cụ thể, thiếu nhất quán, chưa tiên liệu trước 

được. Không thiếu cán bộ, công chức vẫn 

cố tình gây khó khăn, phiền hà cho doanh 

nghiệp, người dân. Rủi ro đối với hoạt động 

đầu tư, kinh doanh vẫn còn cao. Kinh doanh 

ngầm, phi chính thức vẫn còn lớn...

Đứng trước những thách thức có tính quyết 

định đến việc đổi mới mô hình tăng trưởng, 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 

sức cạnh tranh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

đã quyết định ban hành Nghị quyết về cải 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh (thay số 19 bằng số 2) vào đầu 

năm 2019 với tinh thần đột phá “bứt phá đầu 

tiên là thể chế”. Nghị quyết này đặt ra 4 lĩnh 

vực trọng tâm. 

Đó là tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các 

quy định về điều kiện kinh doanh, thực thi đầy 

đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh 

doanh đã được thực hiện trong năm 2018; 

tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện quản lý, 

kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông 

tin một cửa quốc gia; thanh toán điện tử và 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 

(bao gồm xây dựng và thực hiện cổng dịch 

vụ công quốc gia) và phát triển hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp khởi nghiệp (start-up).

Kế hoạch năm 2019, cải thiện môi trường 

đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, 

nâng xếp hạng môi trường kinh doanh 2019 

lên 5 - 7 bậc, đặt mục tiêu lọt vào tốp ASEAN 

4 vào năm 2021 hoặc phần lớn các chỉ số lọt 

vào tốp này để giảm chi phí cho DN, người 

dân, trực tiếp tăng số DN gia nhập thị trường, 

giảm tỷ lệ DN ngừng hoạt động, đóng cửa…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố 

các ngành, địa phương cần có chương trình 

hành động thực hiện nghị quyết này. Các mối 

quan tâm của DN sẽ được ưu tiên trong các 

chương trình nghị sự. Vấn đề DN sẽ phải được 

đưa lên trang đầu trong quyển sổ tay điều 

hành của lãnh đạo các cấp. Không thể để 

tình trạng “thích thì làm, không thích thì thôi”!

Theo: baoquangnam.vn

9/ Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ 
của Trung tâm Hành chính công và xúc 
tiến đầu tư

UBND tỉnh Quảng Nam có Thông báo 
số  493/TB-UBND về việc chuyển giao chức 
năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính 
công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Theo đó, chuyển giao chức năng, nhiệm 

vụ: xúc tiến đầu tư; quản lý theo dõi dự án; cải 

thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và công 

tác hỗ trợ doanh nghiệp của trung tâm về Sở 

Kế hoạch và đầu tư, kể từ ngày 1.1.2019.

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân 

sự: xúc tiến thương mại, quản lý và vận hành 

trang thông tin thương mại của trung tâm về 

Sở Công Thương, kể từ ngày 1.1.2019.

Kể từ ngày 1.1.2019, Trung tâm Hành chính 

công và xúc tiến đầu tư tỉnh chỉ còn chức 

năng, nhiệm vụ: tiếp nhận và giải quyết thủ 

tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thị, thành phố cập nhật cơ quan chủ 

trì thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nêu 

trên để phối hợp triển khai các công việc có 

liên quan, đảm bảo diễn ra thông suốt, tuyệt 

đối không làm gián đoạn công việc.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền 

thông chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Nam, 

Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Sở 

Kế hoạch và đầu tư, Sở Công Thương, Trung 

tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, 

các cơ quan liên quan thông tin rộng rãi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để      

doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan 

biết, thuận lợi trong việc liên hệ công tác.

Theo: baoquangnam.vn

Tin cải cách hành chính tại tỉnh Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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10/ Nam Trà My tổ chức công bố Quyết 
định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện.

UBND huyện Nam Trà My đã tổ chức 
công bố Quyết định thành lập Trung tâm 
Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền 
hình huyện.

Đến dự có đồng chí Hồ Văn Dư, Huyện ủy 

viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng 

chí Lê Đức Hảo, Trưởng phòng Nội vụ huyện 

cùng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao 

động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh - Truyền hình huyện.

Tại buổi công bố, đồng chí Lê Đức Hảo, 

Trưởng phòng Nội vụ huyện đã công bố 

Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 3/12/2018 

của UBND huyện về việc thành lập Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền 

hình huyện Nam Trà My.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh - Truyền hình huyện Nam Trà My được 

thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin - Thể thao với Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện. Trung tâm là đơn 

vị sự nghiệp công lập chịu sự chỉ đạo, quản 

lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện theo 

quy định của pháp luật. Với chức năng phát 

triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp 

luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế, văn hóa, gia đình, thể thao của 

địa phương; truyền thông, sản xuất và phát 

sóng các chương trình truyền hình bằng tiếng 

Việt và bằng các tiếng dân tộc nhằm tuyên 

truyền đường lối, chính sách, chủ trưởng của 

Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao 

dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn 

hóa của nhân dân.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, 

đồng chí Lê Đức Hảo, Trưởng phòng Nội vụ đề 

nghị Ban lãnh đạo Trung tâm khẩn trương xây 

dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm 

vụ cho viên chức, người lao động theo vị trí 

việc làm, tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn 

bộ tài sản, tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu 

quả, kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho 

viên chức, người lao động sau kiện toàn, xây 

dựng cơ quan đoàn kết, cùng nhau thi đua 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi công bố, Trưởng phòng Nội vụ 

huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch 

UBND huyện về bổ nhiệm có thời hạn ông 

Nguyễn Hoàng Thọ, Phó Trưởng Đài phụ trách  

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện giữ chức 

vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 

huyện.

Tin, ảnh: Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Đ/c Lê Đức Hảo, Trưởng phòng Nội vụ huyện 
thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện công bố 
và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm.
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11/ Đông Giang tổ chức Lễ công bố 
các Quyết định sắp xếp, tổ chức lại các 
đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 04.01.2019, huyện Đông    
Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định 
sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND huyện theo Nghị 
quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các 
Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Về dự Lễ có các đồng chí: Lê Duy Thắng, 

Phó Bí thư Huyện ủy; BhiRyu Long, Phó Chủ 

tịch HĐND huyện; Đinh Văn Hươm, Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

cùng các đồng chí Thường trực UBMTTQVN, 

Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

huyện.

UBND huyện đã công bố 03 Quyết định tổ 

chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc huyện gồm: thành lập Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện Đông Giang trên cơ sở 

hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình và Đội 

Chiếu bóng huyện; thành lập Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất trên 

cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Đông Giang; chuyển giao chức năng, 

nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của Đội 

Quản lý trật tự xây dựng huyện về Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng huyện quản lý, thực hiện.

Cũng tại buổi Lễ này, đồng chí Đinh Văn 

Hươm, Chủ tịch UBND huyện đã công bố và 

trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm 

cán bộ đối với 06 cá nhân thuộc các cơ 

quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Phòng Nội vụ huyện Đông Giang 

12/ Ban hành Kế hoạch cải cách hành 
chính năm 2019

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 3982/QĐ-UBND về việc 
ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 
(CCHC) năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh triển 

khai Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về 

đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là: Kiện toàn, 

sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo 

đức công vụ; thực hiện tinh giản biên chế và 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và 

chuyên nghiệp; củng cố, kiện toàn Bộ phận 

Một cửa các cấp, nâng cao chất lượng cung 

cấp dịch vụ hành chính công.

Kế hoạch đã xác định những nhiệm vụ 

trọng tâm trên 07 lĩnh vực CCHC đó là:

1. Cải cách thể chế hành chính, nâng 

cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Quang cảnh buổi Lễ
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tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

và theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo các 

văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

kịp thời.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn 

bản quy phạm pháp luật do Trung ương và 

tỉnh ban hành không còn phù hợp.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định, chính 

sách phục vụ nhằm cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 

tỉnh.

- Công khai đầy đủ, kịp thời và có hệ 

thống toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch, quy 

định, chính sách. Chủ động cung cấp thông 

tin, giới thiệu nội dung và hướng dẫn kịp thời 

khi có các quy định, chính sách mới.

2. Cải cách thủ tục hành chính, cụ thể:

- Tiếp tục rà soát các quy định về thủ tục 

hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử 

lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ 

sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính 

trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và giữa các 

cơ quan, đơn vị ở các cấp với nhau.

- Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục 

hành chính bằng các hình thức thiết thực và 

thích hợp; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ 

tục hành chính đã được công bố.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo, 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật có 

chứa quy định về thủ tục hành chính, đảm 

bảo 100% thủ tục hành chính được ban hành 

theo đúng thẩm quyền.

- Thực hiện thống nhất và nâng cao chất 

lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả 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.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về xin 

lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính trễ hạn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

nhà nước, cụ thể:

-  Kiện toàn, sắp xếp các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 và 

Kế hoạch 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của 

Ủy ban nhân dân.

- Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- Triển khai thực hiện kịp thời các quy định 

của pháp luật nhà nước về quản lý cán bộ, 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Ảnh minh họa
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công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm việc bố trí công chức, 

viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; 

việc tuyển dụng công chức, viên chức và 

thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

- Tập trung thực hiện tinh giản biên chế và 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, 

phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng 

tích cực, hiện đại, theo yêu cầu vị trí công tác 

và sát với thực tế; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng 

theo chức danh, vị trí việc làm. Thực hiện ng-

hiêm Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công, cụ thể:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính đối với cơ quan nhà nước; cơ chế 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa 

đối với các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, 

thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường 

các biện pháp khuyến khích đầu tư theo hình 

thức công - tư (PPP) lĩnh vực xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật, y tế, giáo dục.

6. Hiện đại hóa nền hành chính, cụ thể:

- Triển khai xây dựng Chính quyền điện 

tử theo Quyết định 2922/QĐ-UBND ngày 

27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 

Quảng Nam.

- Thực hiện liên thông văn bản điện tử, dữ 

liệu điện tử từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

- Nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm 

kết nối liên thông tới 100% sở, ngành, huyện, 

xã.

- Thực hiện nhiều hình thức đa dạng, thiết 

thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức 

sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

- Triển khai Quyết định số 2034/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, 

mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cụ 

thể:

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành 

CCHC của tỉnh; đề cao vai trò nghiên cứu, đề 

xuất sáng kiến trong công tác CCHC.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn 

đốc tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 

được giao.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh 

giá, lấy ý kiến người dân, tổ chức về kết quả 

CCHC. Triển khai xác định và công bố Chỉ số 

CCHC hàng năm.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực 

cho đội ngũ làm công tác CCHC các cấp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đa 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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dạng và phong phú.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC.

Với những nhiệm vụ đặt ra nêu trên, UBND 

tỉnh Quảng Nam quyết tâm nâng cao Chỉ số 

CCHC (Par Index) của tỉnh trong bảng xếp 

hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trên cả nước.

Tin, ảnh: Phòng Cải cách hành chính - SNV

13/ 99% hồ sơ thủ tục hành chính giải 
quyết đúng hạn

Văn phòng UBND tỉnh cho biết, năm 
2018, Quảng Nam đã đạt một số kết quả 
nổi bật trong công tác thực hiện kiểm soát 
thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn.

Cụ thể, các sở, ngành đã chủ động rà 

soát, cập nhật và kịp thời tham mưu UBND 

tỉnh công bố đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết và phạm vi quản lý. Trong năm, 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 33 quyết định 

công bố với 2.470 TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các cấp chính quyền.

Các TTHC ngay sau khi công bố đã đăng 

tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và 

cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông 

tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đơn giản hóa 

TTHC, UBND tỉnh đã ban hành 5 quyết định 

phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC đối 

với các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp nông 

thôn, người có công, hộ tịch, công thương.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC 

các cấp từ tỉnh đến xã trong năm 2018 gần 

355.750 hồ sơ. Kết quả, 3 cấp tỉnh, huyện, 

xã đã giải quyết 343.250 hồ sơ (trong đó giải 

quyết đúng hạn 338.464 hồ sơ, chiếm khoảng 

99%).

Theo: baoquangnam.vn

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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14/ Khi thủ tục còn “đánh đố” doanh 
nghiệp

“Mọi người có quyền tự do kinh doanh 
trong những ngành nghề mà pháp luật 
không cấm”- Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình 
Cung, đây chưa phải là điểm mới lắm, mà 
điểm mới của Hiến pháp năm 2013 là ở 
Khoản 2, Điều 14 quy định quyền con người, 
quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo 
quy định của luật trong trường hợp cần 
thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 
khỏe cộng đồng. Tuy nhiên có những văn 
bản luật, thậm chí dưới luật, chưa thể hiện 
được tinh thần thượng tôn Hiến pháp.

Ngay trong báo cáo dòng chảy pháp 

luật kinh doanh 2018 mới đây của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

cho thấy, rất nhiều điều kiện kinh doanh, thủ 

tục hành chính trong các văn bản trước đây 

được cắt bỏ, cải thiện. Tuy nhiên, một nghịch 

lý là trong những văn bản ban hành mới năm 

nay, vẫn có khá nhiều điểm bất cập liên quan 

đến quy định về thủ tục hành chính. Điều này 

sẽ là thách thức không nhỏ trong tiến trình cải 

cách thủ tục hành chính mà nhà nước đang 

thực hiện. Báo cáo cũng đưa ra một số ví 

dụ về thủ tục hành chính “đánh đố” doanh      

nghiệp. Ví dụ, thủ tục hành chính trong trường 

hợp ngoại lệ khi cải tạo, nâng cấp công trình 

vi phạm phạm vi bảo vệ đường sắt. Điều 9 

Nghị định 56 quy định “khi cải tạo, nâng cấp 

công trình vi phạm phạm vi bảo vệ đường sắt, 

chủ đầu tư dự án phải có giải pháp kỹ thuật 

để không làm ảnh hưởng đến sự ổn định, 

tuổi thọ và bảo đảm an toàn cho công trình 

đường sắt và phải được cấp có thẩm quyền 

chấp thuận trước khi thực hiện”. Nhưng làm 

thế nào để được sự chấp thuận này thì Nghị 

định 56 không quy định cũng không dẫn 

chiếu văn bản nào quy định về vấn đề này! 

Khi trong hoạt động kinh doanh vẫn còn thủ 

tục hành chính rườm rà, nhiều tầng nấc, hình 

thức, thì đây chính là rào cản thực hiện quyền 

tự do kinh doanh, quyền và lợi ích của doanh 

nghiệp, thương nhân; cản trở việc khơi thông 

các nguồn lực xã hội trong đầu tư và phát 

triển mà Chính phủ kiên quyết gỡ cho doanh 

nghiệp và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Cản trở tiếp theo là mốc thời gian trong thủ 

tục hành chính. Theo đó, quy định về khoảng 

thời gian giới hạn từ thời điểm nộp hồ sơ đến 

trả lời kết quả vẫn là lỗ hổng mà cán bộ thực 

thi có thể nhũng nhiễu, kéo dài, trì hoãn. Hay 

việc cắt giảm thủ tục đôi khi chạy theo “con 

số thành tích” mà kết quả trên chưa như kỳ 

vọng. Nhiều trường hợp cắt giảm chỉ mang 

tính hình thức, bảo đảm yêu cầu về số lượng 

nhưng ít ý nghĩa thực. Thực tiễn còn cho thấy 

một số sửa đổi tại các nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh gây nên sự mâu 

thuẫn giữa mục tiêu và hành động khi hoặc 

có tình trạng bỏ giấy phép này nhưng lại “đẻ” 

thêm giấy phép khác.

Theo kết quả điều tra vẫn có gần 60%   

doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh gặp 

phải cản trở trong thực hiện quyền tự do kinh 

doanh. Tại báo cáo dòng chảy pháp luật kinh 

doanh 2018 của VCCI  cũng chỉ ra một số thủ 

tục hành chính không có quy định nào về trình 

tự thực hiện như một cản trở lớn đối với hoạt 

Phân tích - Bình luận Phân tích - Bình luận
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động của doanh nghiệp. Đây là tồn tại cần 

rà soát, loại bỏ bảo đảm quyền tự do kinh do-

anh và khơi thông các nguồn lực xã hội trong 

hoạt động kinh tế; cũng chính là mục tiêu 

của Chính phủ liêm chính, hành động, vì sự 

phát triển của doanh nghiệp, của đất nước.

Khi quyền tự do kinh doanh được mở rộng, 

nâng cao và thể chế hóa luật bằng hệ thống 

pháp đầy đủ kịp thời thì doanh nghiệp phát 

triển, kinh doanh thuận lợi, an toàn mang lại 

hiệu quả kinh tế - xã hội lớn. Và như vậy cơ 

hội để cơ quan hành chính can thiệp vào 

hoạt động kinh doanh cũng bị thu hẹp, cán 

bộ thực thi lợi dụng, nhũng nhiễu bị loại dần; 

những rủi ro trong kinh doanh, nhất là rủi ro 

pháp lý giảm đi rất nhiều. Sự phát triển của hệ 

thống doanh nghiệp trở nên mạnh mẽ hơn, 

đa dạng hơn và thực sự trở thành đội quân 

kinh tế làm thay đổi bộ mặt của đất nước.

Theo: daibieunhandan.vn

15/ Đừng để đường dây nóng bị “nguội”
Việc Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải 

Nguyễn Văn Thể ban hành Chỉ thị đề nghị 
mọi công dân, các nhà thầu khi phát hiện 
cán bộ, công chức, viên chức có hành vi 
sách nhiễu, tiêu cực kịp thời báo ngay cho 
Bộ Giao thông - Vận tải qua đường dây 
nóng 024.39413313 khiến người dân, các 
nhà thầu rất mừng. Bởi từ nay họ có thêm 
“kênh” để phản ánh, kiến nghị những hành 
vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công 
chức, viên chức ngành giao thông.

Thời gian qua, bên cạnh những kết quả 

đạt được trong quản lý, thực hiện dự án trong 

ngành giao thông đã góp phần sử dụng có 

hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước thì lĩnh vực 

này cũng bộc lộ không ít hạn chế, tiêu cực. 

Đó là, năng lực của một số chủ đầu tư, ban 

quản lý dự án ở một số dự án còn hạn chế 

dẫn đến chất lượng công tác quản lý dự án 

chưa cao, chất lượng một số công trình, dự 

án chưa bảo đảm. Trong quá trình thực hiện 

các dự án đã phát sinh các sai phạm. Cách 

đây không lâu, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ 

Công an đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra 

tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Nhiều 

đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì đứng 

ra thu từ 5 - 20% giá trị một số gói thầu của 

hàng chục công ty trúng thầu. Đây là khoản 

thu theo “luật bất thành văn” mà các doanh 

nghiệp trúng thầu buộc phải tuân thủ. Rõ 

ràng, phía sau những dự án công trình luôn 

có nguy cơ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu 

từ những người có thẩm quyền. Khi mà Luật 

Đấu thầu chưa được chấp hành nghiêm thì 

doanh nghiệp sẽ phải “chật vật” nhiều nỗi. 

Nhất là khi vẫn còn không ít dự án được thực 

hiện bởi hình thức chỉ định thầu. Hay việc đấu 

thầu công khai nhưng lại được thực hiện bởi 

hình thức “quân xanh, quân đỏ”.

Khoản tiền mà các doanh nghiệp trúng 

thầu phải chi trong những trường hợp này là 

“chi phí gầm bàn”. Điều này đồng nghĩa với 

việc nguồn thu của doanh nghiệp bị hao tổn. 

Trong khi chưa có nguồn để bù đắp khoản chi 

vô lý này, không còn cách nào khác, doanh 

nghiệp buộc phải tìm cách cắt giảm khoản 

đầu tư trong quá trình xây dựng công trình. 

Đây chính là lý do dẫn đến chất lượng một số 

công trình thời gian qua không bảo đảm theo 
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đúng yêu cầu chất lượng như đã cam kết.

Phải gánh những khoản chi phí vô lý nhưng 

doanh nghiệp rất khó để phản ánh, kêu cứu 

bởi nếu không cẩn thận, doanh nghiệp sẽ bị 

gặp khó dễ. “Đường dây nóng” được công 

bố được xem là một trong những kênh tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị khá an toàn khi 

người dân, doanh nghiệp không phải trực tiếp 

lộ diện. Thực tế cho thấy, một số bộ, ngành 

đã phát huy hiệu quả tích cực từ đường dây 

nóng. Đơn cử, ngành y tế đã giảm đáng kể 

các tiêu cực phát sinh, góp phần nâng cao 

chất lượng dịch vụ từ khi công bố đường dây 

nóng. Do đó, Bộ Giao thông - Vận tải công 

khai đường dây nóng để cho người dân,     

doanh nghiệp phản ánh những kiến nghị, tiêu 

cực của cán bộ, công chức, viên chức là rất 

cần thiết. Điều này thể hiện quyết tâm của 

người đứng đầu ngành giao thông trong việc 

làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Qua đó, tạo 

môi trường cạnh tranh bình đẳng cho người 

dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có thể 

xảy ra trường hợp tiếp nhận xong rồi để đấy 

không? Những kiến nghị tiếp nhận nhưng để 

“treo” không giải quyết thì sẽ bị xử lý trách 

nhiệm thế nào? Ai là người chịu trách nhiệm 

khi để lộ lọt những thông tin của người phản 

ánh, kiến nghị? Cơ chế nào để người dân, 

doanh nghiệp giám sát việc tiếp nhận, xử 

lý những kiến nghị, phản ánh của mình qua 

đường dây nóng? Để phát huy được hiệu 

quả của đường dây nóng, cần quy định rất 

rõ trách nhiệm của từng chủ thể có liên quan. 

Nói như đại diện một doanh nghiệp, khi mà 

cơ chế bảo mật và xử lý thông tin phản ánh, 

kiến nghị đến đường dây nóng không được 

tuân thủ, chấp hành nghiêm thì đường dây 

“nóng” cũng chỉ là đường dây “nguội” mà 

thôi!

Theo: daibieunhandan.vn

16/ Tránh tạo tiền lệ
Mới đây, Cục trưởng Cục Thuế Thanh 

Hóa Ngô Đình Hùng có Tờ trình đề nghị 
UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí. Trong đó, có 700 
triệu đồng để “hỗ trợ, động viên” cán bộ, 
công chức thuế. Câu hỏi đặt ra là, ngành 
thuế đề xuất được, các ngành khác có 
quyền đề xuất tương tự không?

Theo Tờ trình, năm 2019, HĐND và UBND 

tỉnh giao dự toán thu NSNN là 15.542 tỷ đồng, 

đây là một nhiệm vụ nặng nề và khó khăn với 

ngành thuế Thanh Hóa. Trong điều kiện kinh 

phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019 

theo định mức bình quân Tổng cục Thuế cấp 

cho Cục Thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu 

đồng/cán bộ biên chế, để động viên Cục 

Thuế tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức 

dự toán thu NSNN, đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm hỗ trợ kinh phí cho ngành thuế số tiền 4,5 

tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Cục Thuế Thanh 

Hóa sử dụng vào việc hỗ trợ kinh phí triển khai 

2 đề án thực hiện tại 27 huyện thị, thành phố 

như: Đề án “Giám sát khai thuế đối với hoạt 

động khai thác, tiêu thụ cát và đá tự nhiên tại 

các huyện, thị xã, thành phố” và Đề án “Tăng 

cường quản lý chống thất thu thuế đối với hộ 

kinh doanh” theo chỉ đạo của UBND tỉnh với số 

tiền 2 tỷ đồng. Hỗ trợ 300 triệu đồng cho công 

tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; 700 triệu đồng 

cho công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ thu 
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năm 2019 và đôn đốc thu NSNN... Đáng chú 

ý, Cục Thuế đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 700 triệu 

đồng để động viên cán bộ, công chức thuế.  

Không phủ nhận việc thu đủ ngân sách 

là điều không dễ dàng của ngành thuế nói 

chung, nhất là với Cục Thuế Thanh Hóa - địa 

phương có nhiều doanh nghiệp mới thành 

lập nhưng hạn chế về quy mô, năng suất lao 

động, năng lực cạnh tranh. Để hoàn thành 

mục tiêu thu ngân sách 15.542 tỷ đồng cần 

nhiều yếu tố, trong đó phải tạo môi trường 

kinh doanh lành mạnh để doanh nghiệp cạnh 

tranh bình đẳng. Cùng với đó, cán bộ, công 

chức thuế phải phát huy hết trách nhiệm 

trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cần thiết 

có sự động viên, khích lệ kịp thời.

Tuy nhiên, vì lý do gì ngành thuế Thanh 

Hóa lại đề nghị hỗ trợ trực tiếp 700 triệu đồng 

để động viên cán bộ, công chức thuế? Bởi 

lẽ, cán bộ, công chức thuế làm việc đã được 

hưởng lương từ ngân sách. Việc hưởng lương 

theo quy định chung, bình đẳng với các cán 

bộ, công chức của ngành, nghề khác.

Việc xin UBND tỉnh hỗ trợ tiền để động viên 

cán bộ, công chức của một ngành nào đó là 

điều pháp luật không cấm. Căn cứ vào điều 

kiện cụ thể ngân sách của địa phương, tỉnh 

sẽ quyết định phê duyệt đề xuất hay không. 

Cho đến thời điểm này, UBND tỉnh Thanh Hóa 

chưa phê duyệt đề xuất này của Cục Thuế. 

Tuy nhiên, nếu đề xuất này được thông qua, 

rất có nguy cơ trở thành tiền lệ: Ngành nào 

cũng xin đề xuất hỗ trợ động viên trực tiếp. 

Cán bộ, công chức hưởng lương thì phải 

hoàn thành nhiệm vụ. Trong điều kiện ngân 

sách ngày càng eo hẹp, ngoài lương và phụ 

cấp mà cán bộ, công chức, viên chức được 

hưởng theo quy định, thì việc đề xuất hỗ trợ, 

phê duyệt hỗ trợ để động viên trực tiếp phải 

được cân nhắc kỹ để bảo đảm công bằng 

giữa các ngành, các lĩnh vực. Nếu “đặc 

cách” này được thông qua thì ngành này 

làm được, ngành khác cũng làm được. Tỉnh, 

thành này làm được, tỉnh, thành khác cũng 

làm được. Liệu khi ấy, ngân sách có gánh nổi 

không?

Theo: daibieunhandan.vn

17/ Sao không chịu lớn?
Hộ kinh doanh cá thể không thể lớn 

hay không chịu lớn thành doanh nghiệp là 
câu chuyện dài được đề cập dưới nhiều 
góc độ khi xây dựng Dự thảo Luật Quản 
lý thuế (sửa đổi). Đây cũng là vấn đề bức 
xúc, nan giải trong chống thất thu thuế. Tại 
sao hộ kinh doanh giống với doanh nghiệp, 
đều là thương nhân theo Luật Thương mại 
lại không đăng ký kinh doanh theo Luật        
Doanh nghiệp?

Tại hội nghị tổng kết ngành Tài chính vừa 

qua việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể 

lên doanh nghiệp được Thủ tướng Chính 

phủ nhắc nhở: “Tôi hỏi nhiều hộ cá thể việc 

vì sao không lên doanh nghiệp. Câu trả lời 

nhận được là vì sổ sách kế toán phức tạp, 

phải đóng bảo hiểm. Các đơn vị phải hỗ trợ         

doanh nghiệp vừa và nhỏ với chế độ kế toán 

đơn giản. Không để loại hình với tiềm năng 

to lớn không muốn lớn nhanh như thời gian 

qua.”

Theo thống kê từ Viện Nghiên cứu quản 

lý kinh tế Trung ương, hiện nay khu vực hộ 
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kinh doanh cá thể có số lượng rất lớn với 

khoảng 4,671 triệu hộ kinh doanh, tổng tài sản 

ước tính 655 ngàn tỷ đồng, tạo ra 2,188 triệu 

tỷ đồng doanh thu, nộp 12.362 tỷ đồng tiền 

thuế, giải quyết 7,945 triệu lao động. Trong số 

đó, khoảng 80% hoạt động trong ngành công  

nghiệp - xây dựng; 20% trong ngành thương 

mại dịch vụ, trong đó tập trung vào bán buôn, 

bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (45%), lưu trú, ăn 

uống (16%).

Việc chuyển hộ kinh doanh sang mô hình 

doanh nghiệp là việc làm cần thiết, bắt buộc 

và  không phải chỉ vướng về sổ sách kế toán 

phức tạp mà còn là vấn đề môi trường kinh 

doanh lành mạnh, công bằng; là việc quản 

lý thuế minh bạch; từ bỏ lối làm ăn “cò con, 

chụp giật”. Nếu không chuyển hộ kinh doanh 

cá thể thành doanh nghiệp mà vẫn duy trì 

cách làm thủ công khoán thuế từng hộ; duy 

trì quản lý thuế lỏng lẻo; tạo lỗ hổng chia 

chác thuế và “đất diễn” cho kinh doanh trốn 

thuế. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp có quy 

định cụ thể định danh loại hình hộ kinh doanh 

dưới tư cách một tổ chức kinh doanh chuyên 

nghiệp, đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh là 

một loại hình hoạt động hợp pháp, bình đẳng 

với các loại hình khác như doanh nghiệp tư 

nhân. Khi bàn về Luật Quản lý thuế (sửa đổi) 

có ĐBQH nêu “Người bán trà đá tại Việt Nam 

là có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 

5.000 - 7.000% nhưng lại không đóng đồng 

nào cho ngân sách, họ chỉ đóng tiền tượng 

trưng nào đó cho địa phương, thậm chí chỉ 

là vài người kiểu quản lý thị trường gì đó thôi. 

Trong khi đó trên thế giới tất cả những người 

phát sinh thu nhập đều đóng thuế cho nhà 

nước trực tiếp luôn”.

Một trong các giải pháp chống thất thu 

thuế là sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đại 

biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Bình (Đoàn đại 

biểu Quốc hội Hà Nội) Dự thảo Luật Quản lý 

thuế (sửa đổi) có hóa đơn điện tử, có cơ sở dữ 

liệu và giao dịch điện tử nên cần có quy định 

triệt để cho các kinh tế hộ gia đình là hàng 

hóa đều phải có hóa đơn. Phải có hóa đơn 

hàng hóa thì mới có thể quản lý thuế được. 

“Nếu doanh nghiệp nào áp dụng thuế khoán 

thì chúng ta phải có quy định cụ thể và phải 

được công khai minh bạch để kiểm soát thuế 

nếu không sẽ thất thoát thuế rất lớn”.

Như vậy không thể để cho hộ kinh doanh 

tự lớn được mà cần có quy định chuyển đổi 

mô hình hộ thành doanh nghiệp. Các hộ kinh 

doanh có mức doanh thu lớn, sử dụng nhiều 

lao động phải hoạt động theo mô hình Luật 

Doanh nghiệp bảo đảm cạnh tranh phát triển 

lành mạnh, chống thất thu thuế và cũng giúp 

quản lý thuế dễ dàng, minh bạch , hiệu quả; 

thúc đẩy kinh tế nhỏ lẻ phát triển bài bản, 

tăng đóng góp cho ngân sách; bảo đảm 

phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo: daibieunhandan.vn

18/ Đã đến lúc phải quyết liệt
Báo cáo mức độ hài lòng của doanh     

nghiệp về thực hiện các thủ tục hành chính 
trong xuất nhập khẩu năm 2018 vừa được 
Tổng cục Hải quan, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố 
cho thấy, thủ tục quản lý kiểm tra chuyên 
ngành tại các bộ thì doanh nghiệp vẫn 
phải chi các khoản ngoài quy định. Trong 
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đó, Bộ Công thương là cơ quan có tỷ lệ               
doanh nghiệp phải chi trả phí ngoài quy 
định lớn nhất, gần 51%. Kế đến là Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn với 34%. 
Câu hỏi đặt ra, phải gánh những khoản chi 
phí này, liệu doanh nghiệp của có còn cơ 
hội để “lớn”?

Trong tổng số hơn 2.800 doanh nghiệp 

được VCCI khảo sát, có đến 497 doanh       

nghiệp, chiếm tỷ lệ 18% doanh nghiệp trả lời 

là “có” chi trả chi phí phi chính thức khi thực 

hiện các thủ tục hải quan, thủ tục chuyên 

ngành. Mặc dù so với năm 2015, tỷ lệ này đã 

giảm đến 10% nhưng điều này cho thấy, nạn 

chi phí gầm bàn vẫn chưa được xử lý triệt để. 

Điều đáng nói là có đến 15% doanh nghiệp 

cho biết sẽ “bị phân biệt đối xử” nếu không 

trả chi phí ngoài quy định khi thực hiện các 

thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Thực tế cho thấy, có rất nhiều khoản chi 

buộc doanh nghiệp phải “móc hầu bao”, 

song các khoản chi ấy không thể đưa vào 

hệ thống sổ sách tài chính, kế toán của                  

doanh nghiệp. Bởi đó là những khoản chi 

thiếu minh bạch, là khoản “lót tay” khi thực 

hiện thủ tục hành chính có thể là liên quan 

đến cấp phép, đến thông quan. Ngoài ra, đó 

còn là khoản chi khi doanh nghiệp tiếp đoàn 

thanh tra, kiểm tra ghé thăm không nằm 

trong kế hoạch. Mặc dù theo quy định, hoạt 

động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 

không quá 1 lần trong một năm. Nhưng đã 

từng có doanh nghiệp phải “kêu cứu” chủ 

tịch tỉnh vì chỉ trong vòng 8 tháng mà doanh 

nghiệp tiếp đến 8 đoàn kiểm tra, thanh tra 

chuyên ngành.

Không chỉ là những khoản chi rất khó 

hạch toán, những thủ tục hành chính chồng 

chéo, không cần thiết đã trở thành vật cản 

rất lớn đối với sự phát triển của không ít                        

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. Từ thực tế một thỏi kẹo chocolate 

phải “cõng” tới 13 giấy phép, Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 

đã nói một cách chua xót rằng: “Ăn thế này 

thì đau hết cả răng, làm sao mà ăn được”.

Một thỏi chocolate “cõng” 13 giấy phép 

mà ông Mai Tiến Dũng đề cập hay thời gian 

nuôi gà ngắn hơn thời gian xin giấy phép 

được bán gà là những thực tế buồn về 

“rừng” thủ tục mà doanh nghiệp, người kinh 

doanh đang phải tuân thủ. Quy trình thủ tục 

này đã đẩy không ít doanh nghiệp vào tình 

trạng “sống dở, chết dở” bởi quy trình thủ tục 

rườm rà đã “giết chết” cơ hội kinh doanh của       

doanh nghiệp.

Thủ tục càng thiếu minh bạch, càng “đẻ” 

ra nhiều chi phí. Để tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp “lớn”, chấm dứt tình trạng “phong bì 

kẹp tay” mới “trôi” việc thì công khai, minh 

bạch các thủ tục là điều cần phải làm. Các 

thủ tục hành chính phải bảo đảm cho người 

dân dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tránh tối 

đa cùng một thủ tục nhưng mỗi nơi áp dụng 

một kiểu gây khó cho người dân, doanh       

nghiệp.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, năng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP 

trong đó nêu rõ: Tiếp tục rà soát, trình Chính 

phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh 

doanh không rõ ràng, không cụ thể, không 
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khả thi trước quý III.2019. Trước tháng 6.2019, 

hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% 

mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm 

tra chuyên ngành. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có 

trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành, 

UBND cấp huyện bảo đảm thực thi đầy đủ 

điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, không tự 

đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định 

của pháp luật. Đặc biệt, xử lý nghiêm những 

cán bộ, công chức không thực hiện đúng, 

đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh 

doanh…

Nghị quyết của Chính phủ đã có, doanh 

nghiệp kỳ vọng rất lớn vào sự quyết tâm cải 

cách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

trong việc chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành 

chính một cách thực chất. Đã đến lúc phải 

quyết liệt, nói không với chi phí không chính 

thức. Muốn vậy, phải xử lý nghiêm trách nhiệm 

của người đứng đầu bộ, ngành địa phương 

không thực hiện nghiêm yêu cầu về việc cắt 

giảm thủ tục hay để xảy ra tình trạng tiêu cực 

“lót tay” mới “trôi” việc. Bởi, như Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc từng nói: Chi phí không 

chính thức sẽ “giết chết” doanh nghiệp.

Theo: daibieunhandan.vn
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