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1/ Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm 
tra 2-3 cơ quan mỗi tháng

Tổ công tác sẽ tập trung đôn đốc, kiểm 
tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến 
xây dựng thể chế; kiểm tra các vấn về 
mang tính cấp bách mà người dân, doanh 
nghiệp và xã hội đang bức xúc…

Tổ công tác của Thủ tướng vừa ban hành 

kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 

kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ năm 2019.

Bảo đảm thực chất, hiệu quả cụ thể
Các yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự phối 

hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách 

nhiệm của mỗi thành viên Tổ công tác trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định 1642 của Thủ tướng Chính phủ;  kịp thời 

đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

những giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó 

khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

“Hoạt động của Tổ công tác bảo đảm 

thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác 

động tích cực đến thúc đẩy sản xuất, phát 

triển kinh doanh của người dân và doanh ng-

hiệp, qua đó góp phần quan trọng vào thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước”, 

Kế hoạch của Tổ công tác nhấn mạnh.

Đối tượng kiểm tra là các bộ, cơ quan, 

địa phương có nhiều nhiệm vụ giao còn nợ 

đọng hoặc có nhiều tồn tại, hạn chế trong 

quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả tái 

kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương đã kiểm 

tra nhưng vẫn còn tình trạng nhiệm vụ giao 

quá hạn chưa được thực hiện. Cùng với đó 

là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh 

nghiệp Nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ trong tái cơ 

cấu, cổ phần hóa, thoái vốn; phát triển sản 

xuất kinh doanh bảo đảm đạt mục tiêu tăng 

trưởng của ngành và mục tiêu tăng trưởng 

chung của đất nước.

Về nội dung kiểm tra, sẽ tập trung đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến 

xây dựng thể chế; xây dựng và triển khai thực 

hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ 

thể để việc thực hiện các nhiệm vụ giao tại 

Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP 

của Chính phủ.

Cụ thể là việc thực hiện các biện pháp 

ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 

bảo đảm tăng trưởng kinh tế…; các nhiệm 

vụ giao liên quan đến đời sống, bảo đảm 

an sinh xã hội cho người dân; các nhiệm vụ 

giao liên quan đến cải thiện môi trường kinh 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ 
trưởng Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra, tháo 
gỡ khó khăn về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất, ngày 29/1 tại Hải Phòng.
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doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm 

thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc 

cách mạng 4.0, như cải cách, cắt giảm thủ 

tục hành chính, giảm chi phí đầu vào, chi phí 

không chính thức cho doanh nghiệp và người 

dân.

Cũng nằm trong nội dung kiểm tra là việc 

chậm triển khai thực hiện hoặc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ giao không triệt để, không đạt 

yêu cầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; việc xây dựng Chính 

phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy 

tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Tổ công tác cũng sẽ tiếp tục đôn đốc, 

kiểm tra các các Bộ quản lý chuyên ngành 

đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong việc 

hiện các quy định về cải cách hoạt động 

kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh do-

anh.  

Cùng với đó, kiểm tra các Bộ, ngành, địa 

phương liên quan trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ giao về bảo vệ tài nguyên, môi 

trường.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà 

nước, tập trung kiểm tra việc sắp xếp, cơ cấu 

lại, cổ phẩn hóa, thoái vốn gắn với niêm yết 

trên thị trường chứng khoán; tập trung tìm 

kiếm các giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát 

triển sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, 

bảo đảm đạt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh 

doanh như đã giao.  

Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng 
mắc

“Tập trung kiểm tra các bộ, cơ quan địa 

phương trong việc thực thi cơ chế, chính sách, 

các cam kết mà tạo thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh và gia nhập thị trường. Kiểm tra 

các vấn về mang tính cấp bách mà người 

dân, doanh nghiệp và xã hội đang bức xúc; 

kiểm tra những khó khăn, vướng mắc về cơ 

chế, chính sách và trách nhiệm cụ thể của 

bộ, cơ quan, địa phương đối với những vướng 

mắc, khó khăn này để có giải pháp tháo gỡ 

kịp thời cho người dân và doanh nghiệp”, Kế 

hoạch của Tổ công tác nêu rõ.

Dự kiến, mỗi tháng Tổ công tác sẽ kiểm 

tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan, địa phương, Tập 

đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Còn 

Thường trực Tổ công tác căn cứ vào kết quả 

thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao của bộ, cơ quan, địa phương 

và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất đối tượng, 

nội dung kiểm tra cụ thể từng tháng để Tổ 

công tác xem xét, quyết định tại phiên họp Tổ 

thường kỳ hàng tháng.

Tổ công tác sẽ báo cáo kết quả kiểm tra 

tại phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng. 

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ về Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công 

tác trình tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, 

Tổ công tác sẽ có Kết luận của Tổ tổ công 

tác gửi các Bộ, cơ quan, địa phương được 

kiểm tra.

Trong 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực 

tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác 

đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả, đã tiến 

hành 61 cuộc kiểm tra.

Ở thời điểm Tổ công tác được thành 
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lập, tình trạng nợ quá hạn nhiệm vụ chiếm 

tỷ lệ cao, tới 25%, trong đó có nhiều nhiệm 

vụ quan trọng bị chậm. Đến năm 2018, tỷ lệ 

nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,15%, giảm 0,23% 

so với năm 2017 và giảm 23,85% so với trước 

khi Tổ công tác được thành lập.

Hoạt động của Tổ công tác của Thủ 

tướng đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến 

việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong công tác chỉ đạo, điều hành của các 

bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện 

nhiệm vụ giao.

Theo: chinhphu.vn

2/ Bước đột phá trong cải cách hành 
chính công tại cửa khẩu

Một trong mười sự kiện Biên phòng nổi 
bật năm 2018 chính là công tác cải cách 
hành chính tại cửa khẩu, cảng biển. Những 
biện pháp đột phá trong thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính (CCTTHC) đã tạo thuận 
lợi, thông thoáng, bảo đảm an ninh, an 
toàn trong hoạt động lưu thông xuất nhập 
cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK), tạo ấn 
tượng tốt đẹp đối với các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đại tá Lê Văn Phúc, Cục trưởng Cục Cửa 

khẩu, cho biết: Tính đến tháng 1/2019, lực 

lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phụ trách, 

quản lý, kiểm tra, kiểm soát XNC tại 238 cửa 

khẩu. Trong đó, có 206 cửa khẩu, lối mở, 

đường qua lại trên biên giới đất liền và 36 cửa 

khẩu cảng. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh BĐBP 

đã triển khai hơn 60 chủng loại, với hơn năm 

nghìn trang, thiết bị kỹ thuật phục vụ công 

tác kiểm tra, kiểm soát XNK và giám sát an 

ninh cửa khẩu. Đây là bước đột phá quan 

trọng của BĐBP trong thực hiện chủ trương           

CCTTHC, Chính phủ điện tử.

Dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thay 

đổi lớn trong CCTTHC của công tác cửa khẩu 

đó là, từ ngày 1/7/2018, Bộ Tư lệnh BĐBP triển 

khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, 

cảng biển theo cơ chế một cửa quốc gia, tại 

toàn bộ 36 cửa khẩu cảng trên toàn quốc. 

Thực hiện Hiệp định GMS “Một cửa một điểm 

dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) 

- Đen-sa-vẳn (Lào): Đến tháng 8/2018, Bộ Tư 

lệnh BĐBP triển khai thí điểm Cổng kiểm soát 

tự động tại hai cặp cửa khẩu quốc tế Móng 

Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); 

Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung 

Quốc). Quá trình thực hiện đã rút ngắn thời 

gian làm thủ tục cho hành khách XNC từ 30 

giây xuống còn 12 giây, lưu trữ được dữ liệu, 

hình ảnh của hành khách phục vụ công tác 

nghiệp vụ.

Tháng 12/2018, Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo 

Bộ Quốc phòng xem xét trình Chính phủ Quyết 

Tin cải cách hành chính trung ương

Cán bộ Biên phòng hướng dẫn người dân 
qua Cổng kiểm soát tự động tại cửa khẩu quốc 
tế Móng Cái, BĐBP Quảng Ninh (Ảnh: Báo Biên 
phòng).
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định thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại 

các cửa khẩu do Bộ quốc phòng quản lý, 

giai đoạn 1, tại năm cửa khẩu quốc tế: Móng 

Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Cầu 

Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình) và Mộc 

Bài (Tây Ninh). Quyết định này đã tạo cơ sở 

pháp lý triển khai thủ tục biên phòng điện tử 

tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cảng biển 

và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, 

đáp ứng yêu cầu CCTTHC, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực kiểm soát XNC 

của BĐBP.

Việc tiến hành CCTTHC trong lĩnh vực 

quản lý biên giới quốc gia đã góp phần công 

khai, minh bạch, đơn giản hóa và loại bỏ 

những thủ tục rườm rà, chồng chéo, giảm 

các loại giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời 

gian thực hiện thủ tục biên phòng của người, 

phương tiện XNC. Qua đó, tiết kiệm thời gian 

đi lại, chi phí cho cá nhân, tổ chức, doanh ng-

hiệp, đồng thời loại bỏ những tiêu cực, phiền 

hà của cán bộ làm công tác XNC. Tại các 

tuyến cửa khẩu cảng, đã bãi bỏ 15 thủ tục 

hành chính không còn phù hợp, giảm từ chín 

loại giấy tờ cho một người làm thủ tục XNC 

xuống còn năm loại; thời gian hoàn thành 

thủ tục đối với một chuyến tàu từ 60 đến 90 

phút còn 15 phút. Tại các tuyến cửa khẩu 

biên giới đất liền, đã bỏ tờ khai XNC tại 24 

cửa khẩu quốc tế, thời gian làm thủ tục của 

một khách từ năm phút xuống còn một phút. 

Đối với phương tiện XNC từ 45 phút xuống còn 

năm phút. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ 

đạo niêm yết công khai, minh bạch các thủ 

tục biên phòng, cũng như chế độ thu, nộp 

các loại phí, lệ phí XNC, bảo đảm cho người 

dân, doanh nghiệp nắm bắt các thông tin 

liên quan đến thủ tục biên phòng và các quy 

định của pháp luật về XNC.

Vào những dịp Tết đến, Xuân về, số lượng 

người Việt Nam xuất ngoại, Việt kiều, du học 

sinh từ nước ngoài về quê đón Tết ngày càng 

nhiều. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù 

địch tìm cách xâm nhập vào nước ta bằng 

mọi hình thức để hoạt động chống phá, với 

nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các loại 

tội phạm, nhất là các loại tội phạm sử dụng 

hộ chiếu, giấy tờ giả để XNC qua cửa khẩu. 

Trên các cửa khẩu biên giới, cảng biển, BĐBP 

luôn phải đối mặt với nhiều hoạt động của 

các loại tội phạm như: buôn bán, vận chuyển 

ma túy, vũ khí, tiền giả, buôn bán phụ nữ, trẻ 

em, buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt 

là, các loại tội phạm sử dụng hộ chiếu, giấy 

tờ giả để XNC qua cửa khẩu... gây khó khăn 

cho BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhờ 

tinh thông nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ 

tại cửa khẩu đã kịp thời phát hiện các hành vi 

sử dụng hộ chiếu quá hạn tạm trú, không có 

thị thực, sử dụng hộ chiếu người khác để xuất 

cảnh, mất hộ chiếu, qua lại biên giới không 

làm thủ tục XNC, sử dụng hộ chiếu có dấu 

kiểm chứng giả, thuyền viên đi bờ quá thời 

gian quy định, lên xuống tàu không có giấy 

phép... các đơn vị cửa khẩu đã chủ động 

phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, 

ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận 

thương mại qua các cửa khẩu và lối mở trên 

biên giới; bắt, xử lý tổng cộng 484 vụ với 328 
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đối tượng, thu giữ hàng hóa nhập lậu trị giá 

hàng tỷ đồng.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phải đối 

mặt với mặt trái của kinh tế thị trường và cả sự 

chống đối của các đối tượng vi phạm pháp 

luật, nhưng những cán bộ, chiến sĩ làm công 

tác cửa khẩu vẫn kiên trì vượt qua khó khăn, 

thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. Chỉ tính trong chín ngày nghỉ 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, có hơn sáu 

nghìn lượt hành khách du lịch qua các cửa 

khẩu, được tiến hành các thủ tục XNC nhanh 

chóng, tiện lợi, dễ dàng, góp phần đưa hình 

ảnh Việt Nam ngày càng trở nên đẹp hơn 

trong con mắt bạn bè quốc tế.

Những năm tới, tình hình kinh tế Việt Nam 

tiếp tục phát triển mạnh, hệ thống cửa khẩu 

khu kinh tế cửa khẩu ngày càng phát triển 

cả số lượng, chất lượng. Quy mô, lưu lượng 

người, phương tiện XNC ngày càng lớn, đa 

dạng về quốc tịch. Cũng vì thế, các loại tội 

phạm mới xuất hiện sẽ càng nhiều, phương 

thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển 

trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục 

diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới nhiệm vụ 

đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an 

ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Phát huy truyền thống 10 năm xây dựng 

và trưởng thành, Cục Cửa khẩu BĐBP tiếp tục 

thực hiện tốt công tác CCTTHC theo hướng 

hiện đại hóa, tự động hóa thủ tục XNC tại cửa 

khẩu, tiếp tục thực hiện tốt công tác CCTTHC 

theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa thủ tục 

XNC qua cửa khẩu. Tập trung nguồn lực hoàn 

thành các dự án trọng điểm đầu tư trang bị 

kỹ thuật, gắn ứng dụng công nghệ thông tin 

và công tác kiểm soát XNC.

Đây vừa là yêu cầu mang tính cấp thiết, 

vừa là yếu tố rất quan trọng nhằm đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế hội nhập. Đồng 

thời, là tiền đề quan trọng giúp cho việc ng-

hiên cứu cải tiến quy trình thủ tục biên phòng 

thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng 

cường hiệu quả kiểm soát từ xa, hoàn thiện 

thủ tục từ xa, hạn chế kiểm tra, kiểm soát 

nhiều lần đối với đối tượng lưu thông qua biên 

giới.

Theo: nhandan.com.vn

3/ Tinh giản biên chế theo đúng lộ trình 
Chiều 4/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ 

chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành 
Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019. Hội 
nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm 
cầu trên cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 

Trong 2 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành 

Tổ chức xây dựng tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với Chỉ 

thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức các 

tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương 

đã tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế 

hoạch, tiến hành tổ chức hội nghị kiểm điểm 

tự phê bình và phê bình năm 2018 đối với tập 

thể, cá nhân ban thường vụ, đánh giá kết 

Tin cải cách hành chính trung ương
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quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền 

hạn của tập thể và từng cá nhân; phát huy 

tính tự giác, khách quan, dân chủ.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương 

đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các 

chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nói 

chung. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản 

ánh uy tín, chất lượng đội ngũ cán bộ tại các 

cơ quan, địa phương, đơn vị, là cơ sở để cấp 

ủy các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ.

Các địa phương tiếp tục xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 7 (Khóa XII), báo cáo cấp ủy phê duyệt; 

thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch gắn 

với công tác cán bộ như việc thi tuyển cán 

bộ lãnh đạo, quản lý; việc bố trí bí thư cấp ủy 

cấp huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố không là người địa phương.

Toàn Ngành đã tham mưu bổ sung, kiện 

toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu 

bầu cử đối với hàng nghìn lượt cán bộ (trong 

đó có 48 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư quản lý); tiếp tục hoàn thiện dự 

thảo Hướng dẫn một số nội dung của Quy 

định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân 

cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu 

cán bộ ứng cử; dự thảo Kế hoạch thực hiện 

việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là 

người địa phương...

Các địa phương, đơn vị tiếp tục tham 

mưu thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa 

XII) gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây 

dựng vị trí việc làm. Tham mưu cấp ủy quản lý 

chặt chẽ biên chế các cơ quan, đơn vị trong 

hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt việc 

tinh giản biên chế đúng lộ trình Nghị quyết 39-

NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) đề ra. Một 

số địa phương triển khai tích cực, có hiệu quả 

như Nghệ An, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Quảng 

Nam…  

Một số địa phương đã rà soát, bổ sung 

quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư quản lý và các chức danh thuộc 

thẩm quyền ban thường vụ tỉnh, thành ủy 

quản lý; kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn 

nhân sự còn khuyết, thiếu để đảm bảo sự 

lãnh đạo liên tục, đồng thời chuẩn bị nhân sự 

cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-

2025...

Chống chạy chức, chạy quyền
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm 

Minh Chính đề nghị trong tháng 3/2019, toàn 

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung bám 

sát tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 

thực hiện năm 2019 đã thống nhất tại Hội nghị 

toàn quốc của Ngành, tham mưu cấp ủy cụ 

thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù 

hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, 

cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có 

hiệu quả; tham mưu thành lập các tiểu ban 

phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung tham mưu hoàn thành việc tổng 

kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban 

Chấp hành Trung ương về định hướng công 

tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội XIII của Đảng; nghiên cứu, tham mưu 

tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực 

hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và 

Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc 

luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán 

bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư 

cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người 

địa phương. Toàn ngành triển khai việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) 

gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

và Quy định về nêu gương. 

Đề cập đến việc chống tiêu cực, chống 

chạy chức, chạy quyền, Trưởng ban Tổ chức 

Trung ương ương nhấn mạnh “không để chạy 

chức chạy quyền, không tiếp tay cho chạy 

chức, chạy quyền, đã chạy thì không dùng” 

và lưu ý phải kiểm soát chặt chẽ việc chạy 

chức, chạy quyền.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh 

xây dựng công tác cán bộ phải thật sự trong 

sạch, lành mạnh, dân chủ, khách quan, trung 

thực để tìm ra đội ngũ cán bộ trong sáng, 

công tâm và gương mẫu... Tiếp tục triển khai 

Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ 

IV - năm 2019; đổi mới phương pháp, phong 

cách, lề lối làm việc; quan tâm đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, gắn với đẩy mạnh 

cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội 

ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng 

Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, 

gương mẫu, tinh thông”.

Theo: baotintuc.vn

4/ Bộ trưởng Nội vụ hé lộ phương án 
sáp nhập sở ngành 

Việc sắp xếp, sáp nhập sở ngành, 
phòng ban sẽ xem xét đến các yếu tố đặc 
thù của từng địa phương để đưa ra khung 
hợp lý.

Ngay sau cuộc họp của Trưởng Ban Tổ 

chức TƯ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng 

thường trực Trương Hòa Bình với các bộ liên 

quan đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị chiều qua, Bộ trưởng Nội vụ 

Lê Vĩnh Tân đã có trao đổi với VietNamNet. 

Ông cho biết, cuộc họp này vẫn chưa 

chốt phương án cuối cùng về việc sắp xếp 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện (sáp nhập sở ngành, phòng 

ban).

Cuộc họp chủ yếu nghe ý kiến góp ý của 

Ban Tổ chức TƯ và các bộ ngành để hoàn 

chỉnh dự thảo sửa nghị định 24 và 37 quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các văn bản 

có liên quan.

Cuối cuộc họp, Trưởng Ban Tổ chức TƯ 

Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng thường 

trực Trương Hoà Bình có kết luận một số nội 

Tin cải cách hành chính trung ương

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Minh Đạt
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dung để tiếp tục chỉnh sửa các dự thảo.

“Ngày mai tôi tiếp tục làm việc với Vụ Tổ 

chức biên chế. Trong tuần tới, tôi sẽ mời các 

cơ quan của QH, Ban Tổ chức, VPCP cùng với 

Bộ Nội vụ thống nhất lại một lần nữa để gửi 

Bộ Tư pháp thẩm định. Chúng tôi sẽ cố gắng 

hoàn thành các dự thảo để trình Chính phủ 

sớm nhất”, Bộ trưởng Nội vụ cho hay.

Xem xét yếu tố đặc thù
Theo Bộ trưởng, việc sắp xếp, sáp nhập 

sở ngành, phòng ban đã được Bộ Chính trị 

cho ý kiến nhưng không đưa ra quy định cụ 

thể.

Bộ Chính trị yêu cầu việc sắp xếp các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện phải bám vào các nghị quyết của TƯ, 

nghị quyết của QH và điều kiện thực tế của 

từng địa phương để có quy định cụ thể. Ví dụ 

như phân loại tỉnh, đô thị, nông thôn cho phù 

hợp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, tinh 

thần chung là việc sắp xếp, sáp nhập sở 

ngành, phòng ban sẽ xem xét các yếu tố 

đặc thù của từng địa phương để đưa ra khu-

ng hợp lý chứ không tổ chức cào bằng giống 

nhau như hiện nay.

Thời gian qua, nhiều địa phương đã sáp 

nhập, hợp nhất một số sở ngành.

Cụ thể: Lào Cai hợp nhất Sở GTVT và 

Sở Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng; Hà         

Giang hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Sở 

Nội vụ, cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh uỷ với Thanh 

tra tỉnh; Hải Phòng hợp nhất một loạt cơ quan 

đảng với chính quyền ở cấp huyện…

Đầu tháng 12/2018, Bộ trưởng Nội vụ Lê 

Vĩnh Tân đã ký văn bản gửi UBND tỉnh, TP trực 

thuộc TƯ đề nghị tạm dừng việc sắp xếp sở 

ngành, phòng ban để chờ các nghị định của 

Chính phủ.

Theo dự thảo Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến 

vào tháng 4/2018, các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh chỉ giữ 4 Sở: Tư pháp, TN&MT, 

LĐ-TB&XH, Y tế được tổ chức thống nhất trên 

cả nước. Còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, 

ngành; giảm 46 - 88 sở, ngành.

Một số sở được Bộ Nội vụ đề xuất sáp 

nhập như: KH&ĐT và Tài chính gọi là Sở Tài 

chính - Kế hoạch; GTVT với Xây dựng thành Sở 

GTVT - Xây dựng; NN&PTNN với Công thương; 

KH&CN với GD&ĐT...

Theo: vietnamnet.vn

Tin cải cách hành chính trung ương
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5/ Quảng Ninh: Dấu ấn trong cải cách 
hành chính từ ứng dụng CNTT

Tính đến hết năm 2018, tỉnh Quảng Ninh 
đã giải quyết đúng hạn 713.591/716.415 
hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đạt 99,6%; 
riêng 2 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ này tiếp 
tục được duy trì ở mức 99%. Con số đó đã 
cho thấy hiệu quả ưu việt của công tác cải 
cách hành chính và xây dựng chính quyền 
điện tử (CQĐT). Hiệu quả mà công tác này 
đạt được có một phần đóng góp rất quan 
trọng của việc ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT).

Năm 2018 tiếp tục là một năm khởi sắc 

của lĩnh vực CNTT. Trong hầu hết các mục tiêu, 

nhiệm vụ, đặc biệt là việc tiếp tục củng cố, 

hoàn thiện, xây dựng CQĐT giai đoạn 2 và thí 

điểm mô hình đô thị thông minh, CNTT tiếp tục 

được xác định là mũi nhọn. Từ những nỗ lực 

không ngừng nghỉ và cách làm đúng, trúng 

trong lĩnh vực CNTT, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 

liên tiếp giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Chỉ 

số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT 

- truyền thông Việt Nam (Việt Nam ICT index) 

với điểm trung bình 0,6396. Điều đáng nói là 

khoảng cách của Quảng Ninh so với các địa 

phương đứng thứ 2 và thứ 3 là TP Hồ Chí Minh 

và Hà Nội ngày càng được thu hẹp.

Quan điểm vững từ nền móng trong phát 

triển CNTT tiếp tục được các cấp, các ngành 

liên quan tập trung duy trì và phát huy. Hiện 

nay, hạ tầng CNTT của tỉnh vẫn đang được 

các đơn vị chuyên môn đánh giá nằm trong 

tốp dẫn đầu cả nước với Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế TIA-942, tập 

trung, tích hợp, đồng thời đảm bảo an toàn, 

thông suốt cho các kho dữ liệu, hệ thống 

thông tin, dịch vụ CNTT và truyền thông cho 

toàn tỉnh. Cùng với đó, 100% cơ quan hành 

chính nhà nước cấp tỉnh, huyện được thiết lập 

và kết nối trên mạng diện rộng (WAN); 100% 

cơ quan, đơn vị từ cấp xã trở lên được trang 

bị máy tính, thiết bị ngoại vi, kết nối Internet, 

mạng LAN… Tất cả đều kết nối với Trung tâm 

Tích hợp dữ liệu tỉnh bằng đường truyền số 

liệu chuyên dùng.

Đặc biệt, Quảng Ninh là một trong số ít 

các địa phương đã hoàn thiện 6 phần mềm 

nền tảng của ứng dụng CNTT vào cải cách 

hành chính, gồm: Cổng thông tin, ứng dụng 

máy chủ, dịch vụ thư mục, trục tích hợp ứng 

dụng, quản lý quy trình nghiệp vụ và kho 

dữ liệu; cùng với các phần mềm ứng dụng 

dùng chung cho hệ thống CQĐT, là: Hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, hệ 

thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn 

bản và hệ thống thông tin hành chính cấp 

tỉnh, huyện.

Những hệ thống phần mềm nền tảng trên 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Người dân thực hiện các bước khai hồ sơ để 
giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống CNTT 
được trang bị đồng bộ tại Trung tâm Hành chính 
công tỉnh.
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đã cho phép Quảng Ninh kết nối liên thông 

các hệ thống thông tin của Chính phủ với địa 

phương, tạo nền móng vững chắc và tiền 

đề thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT trong 

mọi mặt công tác, đặc biệt là trong cải cách 

hành chính, xây dựng CQĐT, tiến tới chính 

quyền số. Nhờ CNTT, công tác giải quyết TTHC 

đã được đẩy nhanh về thời gian, rút ngắn về 

tiến độ thực hiện và công khai, minh bạch 

trong kết quả.

Nổi bật nhất trong việc ứng dụng CNTT 

vào cải cách hành chính phải kể đến TP Hạ 

Long. Theo đó, thành phố đã xây dựng và 

khai thác hiệu quả cổng thông tin điện tử ha-

longcity.gov.vn bao gồm 1 cổng chính và 64 

cổng thành phần với đầy đủ các ứng dụng, 

kênh thông tin, cung cấp đầy đủ về các mặt 

kinh tế, tiềm năng thiên nhiên, quảng bá 

thông tin du lịch... cho công dân, doanh ng-

hiệp cũng như trao đổi thông tin 2 chiều, đối 

thoại với công dân, doanh nghiệp; xây dựng, 

vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành công việc; triển khai phần mềm quản lý 

chuyên môn nghiệp vụ tại một số đơn vị...

Bên cạnh đó, Hạ Long còn ghi thêm dấu 

ấn với việc thí điểm những bước đầu tiên của 

mô hình thành phố thông minh với việc ứng 

dụng CNTT sâu rộng trong các lĩnh vực trọng 

yếu như y tế, giáo dục, du lịch, tài nguyên - 

môi trường, tài chính, giao thông...

Nhờ việc tích cực ứng dụng CNTT trong 

cải cách hành chính, đến nay Quảng Ninh 

đã có trên 90% TTHC giảm được từ 40-60% 

thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. 

Toàn tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 đối với hơn 1.100 TTHC ở 

cấp tỉnh (đạt 81%) và hơn 3.600 TTHC ở 14 địa 

phương (đạt 84%). Đã có 98/186 xã, phường, 

thị trấn triển khai thực hiện bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả hiện đại kết nối với các trung 

tâm hành chính công cấp trên, tỷ lệ giải quyết 

đúng hạn TTHC luôn đạt trên 96%.

Nhờ đầu tư và ứng dụng CNTT, nền hành 

chính của tỉnh đã được hiện đại hóa vượt 

bậc; môi trường công vụ được xây dựng hiện 

đại, minh bạch; cách thức tiếp cận, giao dịch 

giữa tổ chức, người dân và chính quyền cũng 

đã được chuyển từ phương thức truyền thống 

sang các phương thức hiện đại. CNTT thực sự 

đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các 

ngành, lĩnh vực của tỉnh phát triển, từ đó góp 

phần tích cực vào sự phát triển chung của 

tỉnh.

Theo định hướng phát triển CNTT được Sở 

TT&TT chủ trì xây dựng, tham mưu, trong thời 

gian tới, để tiếp tục giữ vững những thành tựu 

khả quan đã đạt được, tỉnh sẽ tiếp tục chú 

trọng tới việc nâng cao chất lượng hạ tầng 

kỹ thuật CNTT ngày càng hiện đại, đồng bộ 

tới tận cấp xã, phường. Song song với đó, tỉnh 

cũng đang hoàn thiện các cơ sở dữ liệu trong 

những lĩnh vực trọng yếu, như: Cơ sở dữ liệu 

về đất đai, công chứng, TTHC... đồng thời ng-

hiên cứu, ban hành các chính sách mới về ưu 

đãi doanh nghiệp CNTT, khuyến khích hỗ trợ 

phát triển, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút 

đầu tư trong lĩnh vực CNTT…

Theo: baoquangninh.com.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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6/ Hà Nội: Xây dựng chính quyền điện 
tử - thiết thực, cụ thể để mọi người dân 
cùng tham gia

Xây dựng chính quyền điện tử, TP thông 
minh là xu hướng của nhiều TP lớn trên thế 
giới, Thủ đô Hà Nội cũng đang nỗ lực để 
bắt kịp xu hướng này. Trong năm 2019, 
nhiều mục tiêu để hiện thực hóa mô hình 
chính quyền điện tử đang được TP và các 
địa phương tích cực triển khai.

Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng liên tục 
tăng

Tính đến hết năm 2018, Hà Nội đã có 1.055 

dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đạt 55% số 

dịch vụ công. Trong đó có 916 DVCTT mức độ 

3 và 139 DVCTT mức độ 4. Việc triển khai hệ 

thống một cửa điện tử cũng được thực hiện 

nghiêm túc. Đến nay, các sở, ban, ngành, 

quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn 

của TP đã vận hành hệ thống một cửa điện 

tử dùng chung ba cấp. TP có hơn 11.000 tài 

khoản, tiếp nhận hơn 311.000 hồ sơ thủ tục 

hành chính, riêng cấp xã đã tiếp nhận hơn 

279.000 hồ sơ, không chỉ cho thấy tính hiệu 

quả của hệ thống, mà qua đó phản ánh thực 

tế người dân đã làm quen nhiều hơn với việc 

thực hiện các giao dịch hành chính thông 

qua môi trường mạng. 

Trên cơ sở phát huy những kết quả tích 

cực đã đạt được, trong năm 2019, TP Hà Nội 

đã kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh việc ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT), từng bước 

triển khai một số thành phần cơ bản của TP 

thông minh. Sau khi TP thành lập Ban Chỉ đạo 

xây dựng chính quyền điện tử, các sở, ngành, 

quận, huyện, thị xã của TP cũng thành lập Ban 

Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tại đơn 

vị. TP cũng đặt ra những mục tiêu như phấn 

đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

cốt lõi của TP được kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy 

định; 80% - 100% số thủ tục hành chính của 

các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và 

xã, phường, thị trấn được cung cấp DVCTT 

mức độ 3, mức độ 4. Tập trung đầu tư phát 

triển từ một đến hai khu CNTT tập trung trọng 

điểm. Bên cạnh đó, việc xây dựng Trung tâm 

Điều hành TP thông minh cũng sẽ được triển 

khai với 8 trung tâm chức năng. Trước mắt, 

sẽ tập trung triển khai các thông tin liên quan 

đến giao thông, du lịch và y tế.

Đồng bộ và bài bản
Cụ thể hóa các mục tiêu cấp TP, tại các 

quận, huyện, việc triển khai ứng dụng CNTT 

vào điều hành, cải cách hành chính cũng 

được thúc đẩy. Như tại quận Bắc Từ Liêm, lãnh 

đạo quận cho biết, trong năm 2019, quận sẽ 

triển khai đồng bộ giải pháp để 100% các 

phường có hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến kết nối với TP và các sở, ban, ngành, 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Người dân tra cứu thông tin tại bộ phận một 
cửa quận Bắc Từ Liêm.
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quận, huyện; 100% văn bản giao dịch dưới 

dạng điện tử. Quận cũng đặt mục tiêu duy trì 

bảo đảm tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối 

với các DVCTT mức độ 3, 4 đạt 100% (trong 

đó phấn đấu 65% hồ sơ đăng ký tại nhà); tối 

thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng 

cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ thực hiện 

lựa chọn nhà thầu qua mạng… Để làm được 

điều đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, tại 

mỗi phường sẽ xây dựng thêm ít nhất một mô 

hình tổ dân phố điện tử. Đồng thời, đảm bảo 

hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai các 

phần mềm ứng dụng dùng chung của TP.

Tại quận Ba Đình, kế hoạch triển khai ứng 

dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà 

nước năm 2019 cũng vừa được triển khai đến 

cơ sở. Trong đó, tiếp tục duy trì tỷ lệ hồ sơ 

đăng ký qua mạng đối với các DVCTT mức 

độ 3 đạt tối thiểu 90%. 100% phường đạt mức 

độ điều kiện sẵn sàng trong đánh giá mức độ 

chính quyền điện tử. 50% các cuộc họp của 

quận diện rộng đến các phường được thực 

hiện trực tuyến…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, lãnh 

đạo quận cho biết, đi đôi với tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quận sẽ bố trí 

đủ trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả hồ sơ hành chính quận và 14 phường 

đảm bảo phục vụ tốt Nhân dân và DN. Bên 

cạnh đó, tiếp tục ứng dụng các phần mềm 

của các bộ chuyên ngành và TP vào triển 

khai…

Trước những mục tiêu đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng chính quyền điện tử, TP cũng sẽ lắp 

đặt các ki-ốt để phục vụ người dân thực hiện 

dịch vụ công, là nơi tuyên truyền các chính 

sách công và các tiện ích khác. Trước mắt, 

trong quý I/2019, triển khai lắp đặt tại các 

chung cư cao từ 17 tầng trở lên. Bởi ngoài sự 

quyết tâm, triển khai bài bản, hiệu quả của 

chính quyền, việc đẩy mạnh tuyên truyền sẽ 

giúp người dân đồng hành cùng TP, sớm hiện 

thực mô hình chính quyền điện tử.

Theo: kinhtedothi.vn

7/ Quảng Ninh và Quảng Bình ứng 
dụng Zalo trong cải cách hành chính

Quý I/2019, Quảng Ninh và Quảng Bình 
lần lượt triển khai hành chính công 4.0, 
nâng tổng số các địa phương ứng dụng mô 
hình này lên 34 tỉnh thành.

Sáng 2/3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh 

Quảng Ninh ra mắt kênh “Chính quyền điện 

tử tỉnh Quảng Ninh” trong khuôn khổ chương 

trình cà phê thân mật “Doanh nghiệp với 

cuộc cách mạng 4.0”. Trước đó, vào ngày 

28/2, Quảng Bình cũng đã tổ chức lễ ký kết 

với Zalo nhằm cải cách quá trình làm thủ tục 

hành chính tại địa phương.

Người dân sau khi nộp hồ sơ, sẽ ngồi tại 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng 
Ninh và đại diện Zalo ký kết hợp tác.
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nhà tra cứu, nhận thông báo qua Zalo các 

thông tin như: cơ quan đang thụ lý hồ sơ, tình 

trạng xử lý, ngày nhận kết quả, các loại giấy 

tờ còn thiếu để chủ động bổ sung, điều chỉnh. 

Tiện ích này giúp người dân hạn chế công sức 

đi lại, tiết kiệm thời gian, đặc biệt là với những 

ai ở xa trung tâm hành chính.

Với đặc thù địa lý, Quảng Ninh được xem 

là đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía 

Bắc; còn Quảng Bình là một trong những địa 

phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt 

trong 5 năm trở lại đây.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 

cải cách hành chính, đưa Cổng thông tin 

điện tử lên ứng dụng liên lạc số 1 Việt Nam là 

bước tiến mới, giảm thiểu các khâu thủ tục 

giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá 

nhân, doanh nghiệp hoạt động tại 2 tỉnh trên, 

góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã 

hội.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin 

Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Qua 

ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp sẽ 

thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục hành 

chính với cơ quan nhà nước, đồng thời sẽ 

được tiếp cận nhanh chóng các thông tin 

về chủ trương, chính sách cũng như những 

thông báo khẩn cấp liên quan đến tình hình 

bão lũ, dịch bệnh, cách hướng dẫn phòng 

tránh. Rất hữu ích và quan trọng là… hoàn 

toàn miễn phí”.

Cùng quan điểm với bà Hân, ông Hoàng 

Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền 

thông tỉnh Quảng Bình cho biết việc sử dụng 

Zalo vào các dịch vụ công sẽ giúp các trung 

tâm hành chính, trung tâm giao dịch một cửa 

hoạt động thuận lợi hơn, người dân có thêm 

nhiều quyền lợi như chủ động về hồ sơ, nhận 

thông báo đầy đủ khi làm các thủ tục hành 

chính.

Trong tương lai, mục tiêu của tỉnh Quảng 

Ninh là xây dựng thành công mô hình thành 

phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm, 

ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác 

hiệu quả các tiện ích trên Zalo, đem tới sự 

thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh.

Về phía Quảng Bình, tỉnh tiếp tục phát 

huy thế mạnh về du lịch bằng cách tăng 

cường những hoạt động cải cách hành chính 

trong lĩnh vực này. Song song, những dịch vụ 

như đánh giá mức độ hài lòng, gửi thông báo 

trên kênh “Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” sẽ 

tiếp tục được triển khai.

Mô hình hành chính công 4.0 trên Zalo 

bắt đầu xây dựng từ năm 2018 đã nhận được 

sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền. Không 

chỉ xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, 

gần gũi, mô hình này còn cải thiện mức độ 

hài lòng của người dân về công tác phục vụ 

hành chính tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo: news.zing.vn

8/ Mô hình “Chính quyền, công sở thân 
thiện”: “Cú hích” trong công tác cải cách 
thủ tục hành chính tại Bình Dương

Mô hình “Chính quyền, công sở thân 
thiện” được tỉnh triển khai trong giai đoạn 
2016-2020 đã và đang tạo những bước đột 
phá mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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tục hành chính (TTHC). Từ mô hình này, các 
sở, ban, ngành và chính quyền các cấp đã 
vận dụng linh hoạt, sáng tạo để tạo thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải 
quyết nhanh chóng các TTHC…

Xuất hiện nhiều cách làm hay
Từ cuối năm 2015, trên cơ sở chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội 

vụ về việc xây dựng mô hình “Chính quyền, 

công sở thân thiện” giai đoạn 2016-2020, các 

cơ quan, địa phương trong tỉnh đã triển khai 

thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa nội dung 

phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của 

từng đơn vị, địa phương. Từ mô hình “Chính 

quyền, công sở thân thiện”, một số sở, ban, 

ngành và chính quyền các cấp đã vận dụng 

linh hoạt, sáng tạo, bổ sung một số nội dung 

khác vào phương châm “5 biết”, “3 thể hiện” 

trong xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù 

riêng của cơ quan, địa phương. Cụ thể như: 

Mô hình “Viên sỏi thân thiện” ở xã Bình Mỹ, 

huyện Bắc Tân Uyên; việc xây dựng phương 

châm hành động “4 phong cách” (trọng dân 

gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm 

với dân và “6 phương châm” “chân thành, 

tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” 

ở UBND TX.Thuận An.

Nhiều địa phương đã vận dụng linh hoạt 

mô hình như ở UBND TX.Bến Cát đã triển khai 

thực hiện thí điểm mô hình “Đăng ký khai sinh, 

đăng ký kết hôn lưu động” cho người dân, 

nhất là người lao động đang có nhu cầu 

đăng ký khai sinh và kết hôn nhưng lại không 

có thời gian đến UBND cấp xã để đăng ký. 

UBND phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát thực hiện 

mô hình “Nụ cười tiếp dân”, mô hình “Dân 

đến, dân hỏi, dân cần” (khi dân đến đón tiếp 

niềm nở, khi dân hỏi giải thích tận tình, khi dân 

cần nhiệt tình phục vụ). Tại Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội) đã sáng tạo, xây dựng thêm phương 

châm “Tiếp xúc vui vẻ, tư vấn nhiệt huyết và 

hướng dẫn tận tình, hỗ trợ tích cực” - mô hình 

2T 2H...

Theo ghi nhận, từ các mô hình này, tại 

các cơ quan, đơn vị, các TTHC được công 

khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy 

trình giải quyết, phí, lệ phí và thời gian giải 

quyết... Từ đó, từng bước làm thay đổi cơ 

bản mối quan hệ giữa chính quyền và người 

dân, cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến 

xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch 

với cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều cơ 

quan và các cấp chính quyền đã chủ động 

nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, ng-

hiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân 

dân của cán bộ, công chức (CBCC), chống 

biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Từ khi triển khai mô hình, cán bộ “một cửa” 
UBND phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một luôn niềm 
nở tiếp người dân.



17 Bản tin số 08/2019

trong đội ngũ CBCC; nâng cao tính chuyên 

nghiệp, hiệu quả hoạt động của các cấp 

chính quyền địa phương trong tỉnh.

Làm thay đổi nhận thức cán bộ
Có lần trao đổi với chúng tôi về thực hiện 

mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, 

ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường 

Lái Thiêu, TX.Thuận An cho biết, từ khi UBND 

phường Lái Thiêu triển khai mô hình đến nay đã 

làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của CBCC 

về phong cách phục vụ nhân dân trong giải 

quyết TTHC. Thông qua việc triển khai mô 

hình, phường Lái Thiêu đã tổ chức khảo sát, 

lấy ý kiến nhân dân về sự hài lòng trong giải 

quyết TTHC, tổ chức công khai số điện thoại 

tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, số điện thoại 

của cán bộ lãnh đạo; đồng thời xây dựng 

được những chuẩn mực trong văn hóa ứng 

xử cho cán bộ “một cửa”... “Từ khi mô hình 

được triển khai đến nay đã hơn 3 năm, phong 

cách phục vụ giải quyết TTHC của cán bộ đã 

có sự thay đổi đáng kể, cán bộ luôn niềm nở 

tiếp dân, người dân nào không hiểu quy trình 

TTHC đều được cán bộ tận tình hướng dẫn”, 

ông Nam cho biết.

Không riêng phường Lái Thiêu, nhìn chung 

trong 90 xã, phường, thị trấn còn lại trên địa 

bàn tỉnh, từ khi triển khai rộng khắp mô hình 

đã tạo những thay đổi lớn trong nhận thức 

của cán bộ, nhất là cán bộ “một cửa” trực 

tiếp giải quyết TTHC cho người dân. Bà Văn 

Nguyệt Ánh, Chủ tịch UBND phường Phú 

Cường, TP.Thủ Dầu Một cho biết, qua hơn 4 

năm thực hiện mô hình, cán bộ của phường 

đã có nhiều thay đổi về nhận thức, chuyển 

quan điểm từ chính quyền quản lý sang chính 

quyền phục vụ. Từ đó đã tận tình phục vụ 

người dân, doanh nghiệp đến làm TTHC tại 

phường. Kể từ khi thực hiện mô hình “Chính 

quyền, công sở thân thiện”, rất nhiều người 

dân khi đến làm TTHC tại bộ phận “một cửa” 

tại UBND phường đều tỏ rõ sự hài lòng, vì 

được cán bộ hướng dẫn tận tâm, tận tình. “Từ 

khi mô hình triển khai, lãnh đạo phường cũng 

tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, 

tiểu thương, công nhân lao động, tạo nên 

hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi hơn, 

vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt, từ mô hình 

này, lãnh đạo địa phương đã thể hiện tinh 

thần trách nhiệm và sự quyết tâm trong việc 

thực hiện cải cách TTHC trong phạm vi, địa 

bàn trực thuộc quản lý, nhất là tại bộ phận 

một cửa UBND phường”, bà Văn Nguyệt Ánh 

cho biết.

Theo nhận định của Sở Nội vụ, từ thực 

tiễn cho thấy, mô hình “Chính quyền, công sở 

thân thiện” đã đi vào thực chất và đã góp 

phần quan trọng, tích cực trong việc nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

chính quyền, cơ quan Nhà nước. Đội ngũ 

CBCC đã thay đổi nhận thức trong phục vụ 

nhân dân giải quyết TTHC, góp phần cải thiện 

và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI). Việc xây dựng 

mô hình này thực chất là sự gắn kết hệ thống 

và làm nền tảng cơ sở nhằm nâng cao chất 

lượng hiệu quả của hoạt động chính quyền, 

cơ quan Nhà nước, trong đó tập trung thực 

hiện công tác cải cách TTHC, quy chế dân 

chủ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử... Từ đó, 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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xây dựng đội ngũ CBCC Nhà nước thực sự là 

công bộc của dân.

Theo: baobinhduong.vn

9/ 100% xã xây dựng, áp dụng và công 
bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 
ISO 9001

Theo lộ trình triển khai xây dựng và áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQL-
CL) cho UBND cấp xã tại Kế hoạch số 
5149/KH-UBND ngày 30-9-2016 của UBND 
tỉnh về việc triển khai xây dựng, áp dụng 
HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND 
các xã, phường, thị trấn, đến năm 2019, Sở 
Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc 
triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại 
164 xã, phường, thị trấn và nâng điểm chỉ 
số cải cách hành chính của tỉnh tại tiêu chí 
thành phần “Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã 
công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008” đạt 1 điểm.

Tuy nhiên, theo kết quả công bố chỉ số 

cải cách hành chính năm 2017, xếp hạng chỉ 

số cải cách hành chính đứng thứ 62/63 tỉnh, 

thành phố. Trong đó, tiêu chí thành phần “Tỷ 

lệ đơn vị hành chính cấp xã công bố HTQL-

CL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008” không đạt điểm nào. Nguyên 

nhân do năm 2017 tỷ lệ cơ quan cấp xã công 

bố HTQLCL quá thấp (dưới 40%), chỉ đạt 28% 

(46/164 xã).

Trên cơ sở lộ trình hướng dẫn chuyển đổi 

việc áp dụng HTQLCL từ phiên bản cũ TCVN 

ISO 9001:2008 sang phiên bản mới TCVN ISO 

9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ tại 

Công văn số 419/BKHCN-TĐC, ngày 21-2-2018, 

quy định các cơ quan phải hoàn thành việc 

chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản mới 2015 

trước ngày 30-6-2021.

Năm 2018, UBND tỉnh đã thống nhất chủ 

trương cho Sở Khoa học và Công nghệ triển 

khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL 

lần đầu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO, 9001:2015 

cho 118 xã, phường, thị trấn còn lại tại 6 

huyện, thành: TP. Bến Tre, Châu Thành, Thạnh 

Phú, Ba Tri, Bình Đại và Mỏ Cày Nam.

Đến nay, đơn vị tư vấn đã tập huấn, đào 

tạo về Tiêu chuẩn ISO 9001, xây dựng các quy 

trình giải quyết công việc, đánh giá nội bộ 

và hướng dẫn 118 UBND xã, phường, thị trấn 

công bố HTQLCL cho toàn bộ thủ tục hành 

chính.

Qua kiểm tra, UBND các xã đã được đơn 

vị tư vấn hướng dẫn cách thức xây dựng, 

vận hành, áp dụng và công bố HTQLCL cho 

toàn bộ thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một 

vài UBND cấp xã còn bỡ ngỡ do mới tiếp cận 

HTQLCL, Tổ kiểm tra, giám sát đã giải đáp 

các thắc mắc, hướng dẫn các nội dung phải 

thực hiện theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Quang cảnh triển khai thực hiện tiêu chuẩn ISO 
cho UBND cấp xã. Ảnh: KHCN
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để UBND cấp xã duy trì tốt hơn.

Có thể nói, việc xây dựng và áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động 

của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ 

giúp chuẩn hóa các quy trình giải quyết công 

việc để giải quyết công việc một cách hợp lý, 

đúng pháp luật và khoa học; xác định rõ trách 

nhiệm của từng cá nhân, giảm thiểu được sự 

đùn đẩy trách nhiệm; hồ sơ, tài liệu được sắp 

xếp và lưu giữ khoa học, dễ tìm thấy. Các kết 

quả giải quyết công việc đều được theo dõi, 

kiểm soát chặt chẽ.

Để thực hiện có hiệu quả HTQLCL, trong 

năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 

tổ chức tập huấn về đào tạo nhận thức và 

đánh giá nội bộ cho cán bộ, công chức trên 

địa bàn huyện, thành phố. Lồng ghép hoạt 

động kiểm tra duy trì và cải tiến HTQLCL vào 

hoạt động kiểm tra cải cách hành chính 

hàng năm; đưa nội dung này vào hoạt động 

thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

Theo: baodongkhoi.vn

10/ Hà Tĩnh: Sẽ giám sát công tác cải 
cách hành chính

Tại phiên họp thứ 29 của Thường trực 
HĐND tỉnh, các đại biểu đã thông qua 
quyết định thành lập Đoàn giám sát công 
tác CCHC trên địa bàn giai đoạn 2015 - 
2018.

Theo đó, Đoàn sẽ giám sát công tác chỉ 

đạo, điều hành; kết quả thực hiện công tác 

CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, 

TTHC, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải 

cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành 

chính… Đoàn sẽ giám sát tại UBND tỉnh và 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị 

trấn; trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, 

xã trong tháng 3.

Kết luận phiên họp, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê 

Đình Sơn nhấn mạnh: Đợt giám sát này cần 

đánh giá khách quan, toàn diện tất cả các 

lĩnh vực; quá trình giám sát cần chọn vấn đề 

trọng tâm, trọng điểm để làm rõ, quy trách 

nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể; chọn 

những lĩnh vực nhạy cảm của các sở, ngành, 

đơn vị để làm rõ những kết quả đạt được, hạn 

chế, tồn tại; làm rõ vai trò người đứng đầu, 

đạo đức công vụ, chính sách trong cải cách 

hành chính. Đồng thời, chú trọng phỏng vấn 

trực tiếp người dân, doanh nghiệp đối với 

việc thực thi công vụ của cán bộ phụ trách, 

người đứng đầu ngành, đơn vị…

Theo: daibieunhandan.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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11/ Gia Lai: Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ cải cách 
hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có 
Công văn số 416/UBND-KGVX về việc tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin phục 
vụ cải cách hành chính.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị của 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người 

dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 đã được đầu tư; phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, 

đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cán 

bộ, công chức, viên chức và người dân thực 

hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh 

nghiệp ứng dụng mạng xã hội Zalo để trao 

đổi thông tin với chính quyền, thực hiện các 

dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1951/UB-

ND-KGVX ngày 5/9/2018 về triển khai Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn 

bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước. Trong đó, cần lưu ý 

không thực hiện việc giao dịch trực tiếp các 

thủ tục hành chính nếu đã đủ điều kiện qua 

mạng giữa các cơ quan nhà nước. Đồng 

thời, tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động sử dụng thư điện 

tử công vụ, hệ thống văn bản điện tử kết hợp 

chữ số.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chủ động bố trí kinh phí từ năm 

2019 đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình 

đến cấp xã để đảm bảo họp trực tuyến từ 

Trung ương đến cơ sở. Phương án đầu tư 

cần tính toán hiệu quả, tận dụng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật hiện có; đồng thời phải có sự 

đồng bộ với hệ thống hiện có của tỉnh. Triển 

khai đầu tư hệ thống một cửa điện tử đồng 

bộ đến 100% xã, phường, thị trấn; đảm bảo 

đến hết tháng 6/2019 hoàn thành xong việc 

xây dựng, vận hành hệ thống một cửa điện 

tử để đưa vào sử dụng và tích hợp trên hệ 

thống của tỉnh (http://motcua.gialai.gov.

vn). Thực hiện kiểm tra, đánh giá tổng thể về 

an toàn, an ninh thông tin theo Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ 

và Hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT 

ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông trong phạm vi địa phương mình. Triển 

khai đầu tư xây dựng các trang thông tin cấp 

xã hoặc trang thông tin điện tử thành phần 

trên Trang/Cổng thông tin điện tử của huyện, 

thị xã, thành phố; đầu tư phần mềm “Quản lý 

giao việc”…

Theo: tcnn.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tpTin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Ảnh minh họa: internet
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12/ 7 giải pháp cải cách hành chính 
trong Đảng

Chiều 5-3, Thành ủy TPHCM tổng kết đợt 
thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến 
cải cách hành chính (CCHC) khối Đảng, 
MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội TP. Bí thư 
Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự và 
chỉ đạo hội nghị.

Nhiều cải cách trong tổ chức Đảng
Trong đợt thi đua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) 

Thành ủy TPHCM là một điển hình có nhiều 

CCHC. Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM 

Đặng Minh Đạt chia sẻ, đơn vị thực hiện một 

số nội dung đăng ký thi đua, giúp nâng cao 

hiệu quả tham mưu thực hiện Quy định 1374 

(quy trình giải quyết 4 nguồn tin phản ánh 

tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước). Ngoài ra, 

UBKT Thành ủy triển khai phần mềm theo dõi, 

quản lý công việc, phần mềm quản lý thông 

tin đội ngũ ngành kiểm tra Đảng… Việc này 

đã thúc đẩy cải tiến, đổi mới phương pháp, 

lề lối làm việc; đẩy nhanh tiến độ xử lý công 

việc.

Trong khi đó, Quận ủy quận 4 đã xây 

dựng 12 mô hình, 2 sáng kiến CCHC. Bí thư 

Quận ủy quận 4 Trần Hoàng Danh cho biết, 

tiêu biểu trong đợt cao điểm này, Quận ủy đã 

có giải pháp hỗ trợ đảng viên cao tuổi, sức 

khỏe yếu trên địa bàn. Cụ thể, quận tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tại 

nhà cho đảng viên cao tuổi; mô hình rút ngắn 

thời gian trình hồ sơ kết nạp Đảng nhưng vẫn 

đảm bảo đúng quy trình, thủ tục… 

Quận ủy Gò Vấp thực hiện chế độ báo 

cáo qua phần mềm theo dõi số liệu và mời 

họp qua tin nhắn... Đánh giá chung, Chánh 

Văn phòng Thành ủy Trần Thế Thuận cho biết, 

trong đợt thi đua cao điểm có 78/79 đơn vị 

khối cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính 

trị - xã hội TP đăng ký thi đua. Có 157/157 giải 

pháp sáng kiến đăng ký thi đua (tập trung vào 

các giải pháp, sáng kiến CCHC trong công 

tác tổ chức, cán bộ, xây dựng; trong kiểm 

tra, giám sát, thi hành kỷ luật; trong xây dựng 

và ban hành văn kiện của các cấp ủy; trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin) được thực hiện. 

Các giải pháp, sáng kiến đã giúp rút ngắn 

quy trình, thủ tục, hồ sơ, tiết kiệm được thời 

gian, chi phí và đẩy nhanh tiến độ công việc, 

giảm phiền hà cho cơ sở nhưng vẫn đảm 

bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà 

nước. Đợt phát động thi đua đã nhận được sự 

hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị 

và tạo sự lan tỏa, góp phần thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội. 

Tuy nhiên, do đợt thi đua ngắn hạn nên 

một số cơ quan, đơn vị chưa chuẩn bị tốt. 

Các sáng kiến, giải pháp thực hiện còn trùng 

lắp với nội dung thi đua của khối chính quyền; 

nội dung đăng ký và kết quả thực hiện còn 

dàn trải, chung chung, chưa định lượng được 

hiệu quả cụ thể.

Số hóa hồ sơ
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư 

Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận 

xét, trong đợt thi đua cao điểm CCHC trong 

Đảng có 157 giải pháp, sáng kiến đăng ký, 

thực hiện đạt được kết quả tích cực. CCHC 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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ở khối chính quyền mang lại sự hài lòng cho 

người dân và doanh nghiệp. Đồng chí lưu ý, 

7 giải pháp CCHC trong Đảng cần tiếp tục 

thực hiện trong thời gian tới. Giải pháp kinh 

điển nhất là áp dụng công nghệ thông tin, 

trước hết là việc số hóa toàn bộ hồ sơ đảng 

đang lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ 

quy hoạch, đương chức với các tiêu chí tạo 

thuận lợi trong việc tìm kiếm, quản lý. Kế đến 

là việc hợp lý hóa, chuẩn hóa quy trình công 

việc của công tác đảng, từ quy trình kết nạp 

đảng đến các thủ tục thành lập, giải thể tổ 

chức đảng. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp 

để tối thiểu hóa các tờ trình và tiến hành 

không dùng thư mời giấy, văn bản giấy, báo 

cáo bằng giấy (kèm theo giải pháp bảo mật). 

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng 

các phần mềm để xây dựng, theo dõi công 

việc của cá nhân thực hiện, từ đó giúp theo 

dõi tiến độ, kiểm soát quá trình thực hiện kế 

hoạch qua phần mềm; tổ chức giám sát của 

Ban Thường vụ cấp ủy đối với chính quyền 

các cấp một cách hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân 

cũng yêu cầu, phấn đấu hết tháng 3-2019 tổ 

chức đăng ký các giải pháp, sáng kiến CCHC 

khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội 

TP của năm 2019, thậm chí năm 2020. Đối với 

kiến nghị được tổ chức sinh hoạt chi bộ qua 

mạng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giao Văn 

phòng Thành ủy nghiên cứu về điều kiện trao 

đổi, sinh hoạt qua mạng bằng công cụ nào 

để đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin, 

để Thành ủy TPHCM báo cáo, kiến nghị với 

Ban Tổ chức Trung ương.

Trong buổi tổng kết, Ban Thường vụ Thành 

ủy đã trao tặng bằng khen 11 tập thể có giải 

pháp, sáng kiến tốt CCHC trong Đảng.

Theo: www.sggp.org.vn

13/ Công tác CCHC, ứng dụng CNTT 
của CATP Đà Nẵng đạt nhiều kết quả khởi 
sắc

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Văn 
Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà 
Nẵng tại buổi kiểm tra, đánh giá, xếp hạng 
kết quả thực hiện công tác cải cách hành 
chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) năm 2018 tại Công an TP Đà 
Nẵng. 

Tại buổi kiểm tra, Phó giám đốc Sở Nội 

vụ đánh giá cao những kết quả của Công 

an TP trong việc nâng cao chất lượng, hiệu 

quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ứng 

dụng CNTT năm 2018, góp phần nâng cao 

mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, nhất 

là việc đơn giản hóa các TTHC trong các lĩnh 

vực. Điển hình, qua kiểm tra 20 TTHC tại Phòng 

Quản lý xuất nhập cảnh, tất cả các thủ tục 

đều thực hiện đúng và tốt, sớm hơn so với thời 

gian hẹn; bên cạnh đó nhiều khuyết điểm đã 

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

Đại tá Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Công an TP 
phát biểu tại buổi kiểm tra.
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được khắc phục, từng bước hoàn thiện hơn.

Năm 2018, Công an TP đã triển khai nhiều 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các mặt công tác trên 2 lĩnh vực CCHC, 

ứng dụng CNTT, điển hình như: Đơn giản hóa 

giải quyết các TTHC, nâng cao mức độ hài 

lòng của cá nhân, tổ chức; mở chuyên mục 

“Hỏi đáp trực tuyến giải đáp thắc mắc của 

công dân” trên website CATP; sử dụng 2 trang 

mạng xã hội Facebook CSGT và Tuổi trẻ CATP 

để đối thoại, giải đáp các thắc mắc của 

người dân; tổ chức khảo sát mức độ hài lòng 

của cá nhân, tổ chức về thái độ lễ tiết, tác 

phong của cán bộ chiến sĩ trực tiếp giải quyết 

TTHC, kết quả đánh giá hài lòng đạt 81,42%; 

tiếp nhận giải quyết đúng hạn 4.516.201 hồ sơ, 

đạt 99, 99%. Nhờ đó, năm 2018, chỉ số CCHC 

của Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an 

xác định đạt 95,5/thang điểm 100, xếp loại 

“xuất sắc” về CCHC trong CAND, đứng thứ 

5/63 tỉnh, thành phố…

Theo: cadn.com.vn

14/ Sắp xếp, tổ chức lại thôn/khối phố: 
Mấu chốt vẫn là chuyện nhân sự

Việc tinh giản bộ máy, cắt giảm phụ 
cấp; thực hiện sắp xếp, tổ chức 1.003 
thôn/khối phố còn 515 thôn/khối phố đang 
được các địa phương trong toàn tỉnh triển 
khai thực hiện. Khó khăn lớn nhất nhiều địa 
phương gặp phải là chuyện nhân sự. Phóng 
viên Báo Quảng Nam ghi nhận việc triển 
khai ở cơ sở, cùng những băn khoăn, tâm 
tư từ cán bộ thôn - những người sẽ nghỉ việc 
và người nhận đảm đương công việc...

NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
Đã có không ít nỗi niềm của những 

người trong cuộc. Người còn tiếp tục công 
việc thì băn khoăn về chế độ chính sách, 
lo lắng trước áp lực của bộn bề công việc 
sau sáp nhập thôn, khối phố. Người phải 
tinh giản sau sắp xếp cũng có tâm tư trước 
khi “lui về”.

3 cán bộ - 5 chức danh
Cuộc họp tại UBND xã Tam Thăng một 

ngày cuối tháng 2 liên quan đến công tác 

nhân sự nhận được khá nhiều ý kiến của 

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

Đảng ủy xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) họp Chi bộ 
thôn Kim Đới và Chi bộ thôn Kim Thành để thống 
nhất các nội dung liên quan việc sáp nhập hai 
thôn. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
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các trưởng thôn, bí thư chi bộ. Trước ngày 

sáp nhập thôn Kim Thành vào Kim Đới, Đảng 

ủy xã Tam Thăng quyết định mời những cán 

bộ thôn lên để gặp mặt, lắng nghe tâm tư. 

Theo kế hoạch, không chỉ giảm từ hai thôn 

còn một đối với Kim Thành và Kim Đới, mà còn 

phải cắt giảm cán bộ bán chuyên trách theo 

Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND về quy định 

số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng 

tháng đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở các thôn trên địa bàn xã.

Không khí cởi mở, những nỗi niềm được 

lắng nghe. Ông Châu Ngọc Cảnh - Bí thư 

Đảng ủy xã Tam Thăng cho hay, với đề án sáp 

nhập, thôn Kim Đới mới có tổng cộng 600 hộ, 

địa bàn khá rộng, trong khi đó, chỉ có 3 cán 

bộ không chuyên trách đảm nhiệm 5 chức 

danh, sẽ là bộn bề công việc mới. Trước mắt, 

Đảng ủy xã muốn lắng nghe đề xuất, nguyện 

vọng của các cán bộ đương nhiệm, đồng 

thời đề nghị đề cử người giữ các chức danh 

mới sau khi sáp nhập. Phương án đưa ra là 

giải tán Chi bộ thôn Kim Thành, sáp nhập về 

Chi bộ thôn Kim Đới, bàn chọn giữa hai bí thư 

chi bộ để chọn một. Kết quả, cả hai bí thư chi 

bộ đương nhiệm đều… xin rút. “Những bí thư 

chi bộ cũ đều nguyên là cán bộ xã về hưu, 

tuổi cao, được động viên hoạt động không 

chuyên trách ở thôn. Tuy nhiên, đến khi lấy ý 

kiến, cả hai đồng chí đều xin nghỉ. Tuổi tác 

cao, với lượng công việc khá lớn sau khi sáp 

nhập thôn, rõ ràng sẽ có một áp lực lớn đối 

với cán bộ không chuyên trách. Chúng tôi 

hiểu áp lực đó của các cán bộ cơ sở. Phương 

án khác thay thế được tính đến, một đồng 

chí phó bí thư được đề cử giữ chức vụ với tiêu 

chí còn trẻ, nhiệt huyết, đủ năng lực và phẩm 

chất chính trị ” - ông Cảnh bộc bạch.

Và ngay trong tuần này, UBND xã Tam 

Thăng đã tổ chức lễ công bố quyết định về 

việc sáp nhập thôn Kim Đới và Kim Thành, có 

tên mới là thôn Kim Đới; công bố các quyết 

định giải thể chi bộ, các hội đoàn thể cũ, 

thành lập chi bộ, các hội đoàn thể mới; quyết 

định miễn nhiệm chức danh bí thư chi bộ, 

thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, 

chi hội trưởng cựu chiến binh, nông dân, phụ 

nữ, bí thư chi đoàn thanh niên hai thôn cũ và 

chỉ định chức danh lâm thời. Ông Trịnh Xuân 

Thu  - người được cử giữ chức Bí thư Chi bộ 

kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Kim 

Đới mới chia sẻ rằng, là một đảng viên, cựu 

quân nhân, ông hiểu và ý thức trách nhiệm 

của mình trong công việc chung. Tuy nhiên, 

trước mắt vẫn là nhiều điều mới mẻ, không 

biết công việc sắp đến sẽ như thế nào, bộ 

máy mới vận hành ra sao, bà con có đồng 

thuận không. “Sau sáp nhập, đội ngũ cán 

bộ thôn mới có, cũ có, chắc chắn cũng sẽ 

không thể hoạt động trơn tru ngay được” - 

ông Thu nói.

Nhiều áp lực
Chia sẻ câu chuyện thực hiện đề án ở 

các thôn thuộc vùng miền núi, ông Nguyễn 

Văn Hoa - Bí thư Chi bộ thôn Tống Coói (xã Ba, 

Đông Giang) nói, việc sáp nhập đòi hỏi trách 

nhiệm của cán bộ cơ sở phải được phát 

huy tốt hơn. Với đặc thù miền núi, có nhiều 

chương trình, chính sách, việc triển khai từ cơ 

sở có vai trò quan trọng. Nay, đội ngũ này vừa 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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phải tinh giản đi, vừa đảm nhiệm một địa bàn 

rộng hơn, sẽ không tránh khỏi áp lực. “Ở địa 

bàn các thôn mà bà con có sự gần gũi, đoàn 

kết thì sau khi sáp nhập vẫn dễ triển khai công 

việc. Nhưng đặt trường hợp ở miền núi, dân 

cư khá thưa thớt, nhiều làng xóm trước đây 

có nảy sinh xung đột, sau khi sáp nhập, sẽ nảy 

sinh khó khăn cho đội ngũ cán bộ thôn trong 

việc thực hiện chế độ, chính sách; các hoạt 

động từ cơ sở khó đạt được sự đồng thuận” - 

ông Hoa nói.

Theo thống kê, tổng số người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh hiện nay (kể các chức danh 

hưởng phụ cấp bằng 0,3 lần mức lương cơ 

sở) là gần 15.000 người. Ngoài các vị trí chủ 

chốt, những chức danh gồm phó bí thư chi 

bộ, chi hội trưởng hội phụ nữ, chi hội trưởng 

hội nông dân, chi hội trưởng hội cựu chiến 

binh và bí thư đoàn thanh niên sẽ hoạt động 

“tự nguyện”, vì phần phụ cấp 0,3 lần mức 

lương cơ sở bị cắt. Một cán bộ phụ trách 

thanh niên thôn (xin giấu tên) cho biết thêm, 

bình thường, mức phụ cấp cũng chỉ đủ tiền 

xăng xe, song cũng là nguồn động viên cho 

anh em cơ sở hoạt động vì việc chung. Nay, 

nếu bị cắt giảm luôn, họ sẽ phải “ăn cơm nhà, 

vác tù và hàng tổng”, trong khi công việc vẫn 

như vậy.

Ông Châu Ngọc Cảnh - Bí thư Đảng ủy 

xã Tam Thăng chia sẻ, không thể phủ nhận, 

cắt chế độ, tư tưởng của một bộ phận cán 

bộ thôn có sự dao động, công việc bắt đầu 

có phần chểnh mảng. Như thế, phong trào ở 

cơ sở sẽ bị ảnh hưởng. Kéo theo đó, xã cũng 

phải tăng cường cán bộ xuống cơ sở, việc 

sẽ nặng hơn, nhưng hiệu quả còn chưa thể 

khẳng định được, do thiếu những cánh tay 

nối dài ở cấp thôn. “Đây là khó khăn hiện hữu. 

Chúng tôi mong chính quyền cấp trên có 

chính sách, cơ chế để hỗ trợ, động viên cho 

anh em cơ sở tiếp tục cống hiến và gắn bó 

với phong trào. Anh em cán bộ cơ sở là đảng 

viên, chấp hành chủ trương chung, nhưng 

trên thực tế, điều kiện của nhiều người cũng 

còn khó khăn, do đó việc cắt giảm phụ cấp 

là nỗi niềm ưu tư của không ít cán bộ cơ sở 

hiện tại” - ông Cảnh nói.

HẠN CUỐI HOÀN THÀNH ĐẾN NGÀY 
31.3

Theo chỉ đạo chung của tỉnh, đến 31.3 
này các địa phương trên địa bàn phải hoàn 
thành việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 
thôn/khối phố.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chia sẻ, 

việc sắp xếp lại, sáp nhập, thành lập thôn/

khối phố mới có quy mô phù hợp, giảm bộ 

máy cồng kềnh, giúp công tác quản lý, điều 

hành ở cơ sở được hiệu quả, thuận lợi hơn. 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Việc sáp nhập thôn/khối phố đòi hỏi trách 
nhiệm của cán bộ cơ sở phải được phát huy 
mạnh hơn, nhất là ở miền núi. Ảnh: T.S
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Bởi, hiện nay chúng ta có điều kiện hạ tầng 

giao thông, nhân lực, thông tin liên lạc... Qua 

theo dõi tình hình thực tế, do quỹ thời gian 

chuẩn bị cho việc sắp xếp, sáp nhập thôn/

khối phố không nhiều, nên trong quá trình triển 

khai (theo kế hoạch ban đầu là hoàn thành 

từ 1.1.2019), bên cạnh nhiều địa phương 

làm tốt cũng có một vài nơi chuẩn bị chưa 

kỹ cho nên cần phải có thêm thời gian. Do 

đó, Quảng Nam chủ trương kéo dài lộ trình 

thực hiện, nhưng đến ngày 31.3.2019 các địa 

phương phải hoàn tất việc sắp xếp, tổ chức 

lại thôn/khối phố trên địa bàn. “Trong quá 

trình triển khai, có một số địa phương thực 

hiện rất thuận lợi, nhân dân rất hưởng ứng, 

đồng tình. Nhưng ở một vài địa phương gặp 

những trở ngại mà tỉnh đang có sự chỉ đạo 

rất quyết liệt như công tác chuẩn bị nhân sự 

bộ máy thôn/khối phố chưa theo kịp với các 

bước thực hiện thủ tục sắp xếp, sáp nhập. Có 

địa phương nhân sự chưa được tính một cách 

kỹ lưỡng, ai sẽ làm việc và ai nghỉ việc do dôi 

dư của quá trình sắp xếp, sáp nhập; ai sẽ làm 

vị trí nào ở địa bàn thôn cho hợp lý, đảm bảo 

sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền 

cấp xã đối với cơ sở” - ông Võ Hồng nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ 

Hồng, khi sắp xếp lại thôn/khối phố, thủ tục 

hành chính cũng có những biến động. Vì vậy, 

đòi hỏi chính quyền xã, phường, thị trấn phải 

tính đến các yếu tố về thủ tục hành chính, 

thậm chí là sắp xếp lại các tổ dân cư, các 

tổ đoàn kết để hoạt động của ban công tác 

mặt trận, chi hội đoàn thể được thuận lợi, hiệu 

quả, đỡ xáo trộn và biến động lớn. Ngoài ra, 

yếu tố về phong tục tập quán, gắn kết làng 

xã cũng đã tồn tại rất lâu đời rồi, vì vậy cần 

giải đáp, giải thích cặn kẽ để mọi người đồng 

tình ủng hộ khi tên gọi có sự thay đổi. Bởi lẽ 

đã có những cái tên gắn liền với làng nhưng 

bây giờ hai làng nhập một, thì lấy tên nào để 

tạo sự đồng thuận cao nhất, để làng vẫn còn 

tồn tại, truyền thống văn hóa vẫn còn tồn tại, 

chỉ có tên gọi địa bàn có sự thay đổi cho phù 

hợp mà thôi. “Vấn đề chế độ hỗ trợ cho cán 

bộ ở thôn/khối phố nghỉ việc ngân sách tỉnh 

đảm bảo cân đối và đáp ứng. Cái chính bây 

giờ là sự chi trả, thanh quyết toán ở cấp xã 

có một vài nơi chưa kịp thời, tỉnh đang chỉ 

đạo quyết liệt. Khi mọi việc xong xuôi, ổn định 

nhân sự bộ máy rồi thì mới tính toán chi hỗ trợ 

cho các trường hợp dôi dư do việc sắp xếp 

lại thôn/khối phố” - ông Võ Hồng khẳng định.

Theo kết quả khảo sát của ngành tuyên 

giáo một số địa phương, việc cắt phụ cấp 0,3 

mức lương cơ bản đối với 5 chức danh (phó 

bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội phụ nữ, chi 

hội trưởng hội nông dân, chi hội trưởng hội 

cựu chiến binh và bí thư đoàn thanh niên) đã 

ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của cán 

bộ. Hiện nay ở một số thôn hoạt động cầm 

chừng, ít hiệu quả hơn trước; một số phong 

trào lắng xuống. Thậm chí, tại một số nơi, 

những người được cơ cấu lại hoặc bổ nhiệm 

mới không muốn nhận nhiệm vụ, do sau khi 

sáp nhập địa bàn thôn rộng, dân cư đông, 

công việc nhiều nên việc lãnh đạo, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ tại thôn gặp rất nhiều khó 

khăn, phụ cấp quá ít không đảm bảo cho 

việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với chức 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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danh kiêm nhiệm.

PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG 
VIÊN

Làm tốt công tác nhân sự - để 3 người 
đóng tròn vai 5 chức danh ở thôn/khối phố 
đang được các địa phương tập trung thực 
hiện, với tinh thần phải được nhân dân 
đồng thuận cao, vừa đảm bảo công việc 
được thực hiện trôi chảy ở cơ sở.

Chuẩn bị kỹ lưỡng
Ông Lê Khoa - Bí thư Chi bộ thôn An Thọ 

(xã Tam An, huyện Phú Ninh) chia sẻ, thực 

hiện đề án được phê duyệt, thôn Phước An 

sẽ sáp nhập với thôn An Thọ và lấy tên mới 

An Thọ. Thời gian qua, các bước chuẩn bị 

cho việc thành lập thôn mới được chi bộ hai 

thôn thực hiện chu đáo, nhân dân cũng đồng 

thuận cao tại các cuộc họp. Đến nay, còn 

một khâu hết sức quan trọng, quyết định cho 

việc hoàn thành chủ trương sáp nhập, thành 

lập thôn mới là làm công tác nhân sự cán bộ 

thôn. Trong chi bộ đã bàn, lựa chọn nhân sự 

giới thiệu tham gia thôn mới, và đang tiếp tục 

chờ xin ý kiến định hướng, chỉ đạo của Đảng 

ủy xã Tam An. Cốt làm sao lựa chọn cho được 

3 nhân sự đảm nhiệm 5 chức danh ở thôn mới 

theo yêu cầu hiện nay, được nhân dân tín 

nhiệm, đồng thuận cao, giữ vững và phát huy 

tốt phong trào tại cơ sở. Gần 15 năm đảm 

nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ thôn An Thọ, nay 

ông Lê Khoa xin thôi chức danh này, vì xét 

thấy tuổi đã cao, không còn đủ sức khỏe để 

đảm đương công việc. Đồng thời ông Khoa 

cũng muốn để cho anh em trẻ thay thế, có đủ 

khả năng làm tốt hơn công việc, lại đáp ứng 

được định hướng về công tác cán bộ thôn 

là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Ông Khoa 

nói, dù không còn tham gia cán bộ chủ chốt 

ở thôn nhưng ông sẽ luôn ủng hộ, giúp đỡ để 

cán bộ trẻ kế cận hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao.

Khi nói về chế độ hỗ trợ hoạt động cho 

cán bộ thôn, ông Khoa tâm tình, vì phong trào 

chung của địa phương mà đội ngũ những 

người cán bộ thôn như ông luôn hăng hái, nỗ 

lực trong các nhiệm vụ được giao. Làm với 

tinh thần vô tư là chính, bởi nếu tính toán so 

đo, với chế độ hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng mà 

ông được nhận chỉ đủ đổ xăng xe, tiền điện 

thoại và tham gia đóng góp vào hoạt động 

của hội, đoàn thể ở thôn. Xin thôi chức danh 

bí thư chi bộ, ông sẽ đóng góp sức lực của 

mình trong vai trò hội viên người cao tuổi. Dù 

không được hỗ trợ, các đảng viên khác cũng 

sẽ tích cực tham gia đảm nhiệm các chức 

danh hội, đoàn thể ở thôn, đảm bảo thực 

hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao 

ở cơ sở.

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Đảng ủy thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) họp 
giao ban với cán bộ tổ dân phố triển khai công 
tác chuẩn bị nhân sự sắp xếp tổ dân phố trên địa 
bàn.
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Tại huyện Bắc Trà My, thời gian qua Đảng 

ủy, UBND xã Trà Giang đã tổ chức nhiều cuộc 

họp bàn, lấy ý kiến chuẩn bị nhân sự cán bộ 

thôn mới khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập giảm 

từ 6 xuống còn 3 thôn. Từ phương án dự kiến, 

đã có 9 nhân sự được giới thiệu, cho ý kiến 

thống nhất lựa chọn tham gia đảm nhiệm 

chức danh ở thôn sau khi sắp xếp. Ông Đoàn 

Ngọc Minh - Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã 

Trà Giang chia sẻ, qua nắm bắt tư tưởng, 9 

nhân sự này đều thống nhất nhận nhiệm vụ. 

Các nhân sự nêu trên sẽ tham gia hoạt động 

ở thôn mới khi Đảng ủy, UBND xã Trà Giang 

công bố quyết định bổ nhiệm lâm thời. Việc 

bầu cử trưởng thôn sẽ sớm tổ chức đúng 

theo thời gian quy định. “Việc thực hiện chủ 

trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ 

kiêm trưởng thôn theo tinh thần Nghị quyết 13 

của Tỉnh ủy (khóa XX) đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác nhân sự cán bộ thôn mới. 

Để giải quyết những khó khăn đã dự lường 

khi thôn mới được thành lập, Đảng ủy, UBND 

xã Trà Giang phân công cán bộ xã về đứng 

điểm ở mỗi thôn để hỗ trợ, giúp đỡ hoạt động 

của thôn” - ông Minh chia sẻ.

Tránh cục bộ
Có thể khẳng định, đề án thực hiện sắp 

xếp, tổ chức lại thôn/khối phố trên địa bàn 

tỉnh được ban hành trên cơ sở nhận được 

sự đồng thuận cao của nhân dân, cán bộ, 

đảng viên tại cơ sở. Nhưng trong điều kiện 

thôn mới được thành lập sẽ có quy mô địa 

bàn rộng hơn so với cũ, nhân sự chủ chốt 

thôn giảm còn 3 người, trong khi mức hỗ trợ 

hàng tháng cho các chức danh khác không 

còn nữa thì công tác nhân sự cán bộ thôn 

mới đang được các địa phương hết sức quan 

tâm, có những định hướng ngay từ đầu cho 

cơ sở. Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My (Bắc Trà 

My) - Trương Đình Tuyết nói, có một số cán bộ 

tổ dân phố, chi hội trưởng các hội đoàn thể 

ở tổ không muốn làm nữa. Vì tỉnh cắt kinh phí 

hỗ trợ hàng tháng, thứ nữa là họ muốn nghỉ 

luôn để nhận mức hỗ trợ một lần 5 triệu đồng 

theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Địa phương 

đang tập trung động viên, làm tốt công tác 

tư tưởng, nêu cao trách nhiệm của đảng 

viên, sự ủng hộ của hội viên trong việc thực 

hiện chủ trương. “Theo lộ trình, thị trấn Trà My 

công bố quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân 

phố mới, sau đó sắp xếp củng cố các tổ chức 

đoàn thể. Tháng 9 tới sẽ bầu trưởng thôn. Ở 

một số tổ chức hội còn lựa chọn nhân sự là 

đảng viên đảm nhận nhiệm vụ” - ông Tuyết 

cho biết.

Theo kế hoạch, đầu tháng 3.2019, huyện 

Phú Ninh thực hiện tổ chức, sắp xếp lại thôn/

khối phố trên địa bàn theo Nghị quyết 42 

ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh. Việc bố trí, sắp 

xếp lại các chức danh và hoàn chỉnh danh 

sách những người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn/khối phố trên địa bàn huyện 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.3.2019. Ông 

Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Phú Ninh cho biết, Ban Thường vụ 

Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác đứng 

điểm chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại thôn/khối phố trên địa bàn. Trong đó, công 

tác nhân sự cán bộ thôn/khối phố mới sau khi 

sắp xếp, tổ chức lại được lãnh đạo huyện rất 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thường trực 

đảng ủy cấp xã bám sát định hướng của cấp 

trên, dự kiến tốt phương án, phát huy nguyên 

tắc dân chủ, công khai, chặt chẽ, nhận được 

sự tín nhiệm, đồng thuận cao trong nhân 

dân, đảm bảo được tinh thần “Đảng cử, dân 

bầu”. Đến ngày 25.3.2019 các địa phương tổ 

chức họp dân và công bố quyết định chỉ định 

trưởng thôn/khối phố lâm thời, ra mắt thôn/

khối phối mới. “Việc sắp xếp các chức danh 

ở thôn/khối phố, Phú Ninh chỉ đạo theo hướng 

chung là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn/khối 

phố; trường hợp những nơi chưa đủ điều kiện 

thì có thể thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng 

ban công tác mặt trận thôn/khối phố. Trong 

đó tập trung lãnh đạo sắp xếp, bố trí hài hòa, 

tránh cục bộ nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo 

toàn diện, sâu sát địa bàn khu dân cư sau khi 

sáp nhập, hợp nhất. Các địa phương phải 

báo cáo phương án để Ban Thường vụ Huyện 

ủy cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện” - 

ông Thạnh nói.

Theo: baoquangnam.vn

15/ Cải cách quản lý hộ tịch
Sau 3 năm triển khai Luật Hộ tịch, công 

tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở Quảng Nam 
từng bước hướng đến chuyên nghiệp. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vướng 
mắc cần tháo gỡ.

Hướng đến người dân
Đến nay, gần 100% xã, phường, thị trấn 

trong tỉnh đã xây dựng, cập nhật cơ sở dữ 

liệu hộ tịch trên hệ thống phần mềm đăng ký 

quản lý hộ tịch (hotich.vn) tương đối đầy đủ, 

chính xác, sẵn sàng để tích hợp dữ liệu với 

phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp. Bà 

Trần Thị Kim Phụng - Trưởng phòng Hành chính 

tư pháp (Sở Tư pháp) cho biết, các cơ quan 

đăng ký hộ tịch ở Quảng Nam đã được bố trí 

cơ sở vật chất phục vụ công tác hộ tịch (trừ 

một số xã miền núi thuộc huyện Tây Giang, 

Nam Giang chưa có kết nối internet). Qua 

3 năm triển khai Luật Hộ tịch 2014, công tác 

đăng ký, quản lý hộ tịch từng bước chuyên 

nghiệp hơn. Ông Cao Bá Đạt, phụ trách tư 

pháp - hộ tịch phường Hòa Hương (Tam Kỳ) 

nhận xét, người dân ngày càng có ý thức hơn 

với các vấn đề hộ tịch liên quan đến cá nhân 

trước Nhà nước. Trước đây thường xảy ra tình 

trạng quá hạn nhưng chưa đăng ký khai sinh; 

sinh con trước khi đăng ký kết hôn hoặc gia 

đình có người chết nhưng không làm khai tử; 

nay thì tình trạng này giảm hẳn. Mặc khác, 

Tam Kỳ đã liên thông thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng 

ký thường trú cho trẻ em dưới 5 tuổi; khai tử và 

xóa đăng ký thường trú nên tạo thuận lợi rất 

nhiều cho người dân.

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Công dân làm hộ tịch ở UBND phường Hòa 
Hương (TP. Tam Kỳ). Ảnh: C.N
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Tại Đại Lộc, công tác cải cách hành 

chính thuộc lĩnh vực hộ tịch được triển khai 

mạnh mẽ, đem lại sự hài lòng cho người dân. 

Đối tượng chính sách, người già yếu, neo đơn, 

phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ... đều được 

giao trả kết quả giải quyết hộ tịch tại nhà. Bà 

Lương Thị T. (thương binh 2/3, ở thôn Ấp Bắc, 

xã Đại Minh), tuổi cao, các con đi làm ăn xa, 

cho biết bà rất xúc động khi được cán bộ tư 

pháp xã giao hồ sơ hộ tịch tại nhà.

Theo bà Trần Thị Kim Phụng, từ khi triển 

khai Luật Hộ tịch, không chỉ ý thức trách 

nhiệm của công chức làm công tác hộ tịch 

mà nhận thức của người dân đối với việc 

đăng ký hộ tịch được nâng cao, tình trạng tùy 

tiện trong đăng ký hộ tịch được khắc phục 

đáng kể. Người dân tự giác đi đăng ký các 

sự kiện hộ tịch theo đúng thời gian quy định 

của pháp luật, tình trạng “sinh không khai, tử 

không báo” không còn phổ biến như trước 

đây; thời hạn giải quyết nhiều sự kiện hộ tịch 

được rút ngắn. “Sở Tư pháp đang đôn đốc 

đối tác điều chỉnh, cải thiện phần mềm để 

có thể nhanh chóng thực hiện đăng ký hộ 

tịch trực tuyến tại Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ (3 

địa phương này đã triển khai thí điểm nhưng 

chưa được đồng bộ)” - bà Phụng nói.

Vẫn còn vướng mắc
Tuy vậy, việc thi hành Luật Hộ tịch tại các 

địa phương trong tỉnh vẫn còn gặp những 

khó khăn, vướng mắc. Ông Cao Bá Đạt cho 

rằng, trong thực tiễn, các việc hộ tịch luôn 

phát sinh hết sức đa dạng. “Nhiều trường hợp 

tuy là các sự kiện hộ tịch thường xuyên xảy ra 

như việc sinh, việc tử, việc xác nhận tình trạng 

hôn nhân, việc thay đổi, cải chính hộ tịch... 

nhưng lại có nhiều tình tiết phức tạp mà Luật 

Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi 

hành chưa dự liệu và chưa có quy định điều 

chỉnh, dẫn đến yêu cầu đăng ký hộ tịch của 

người dân phát sinh những khó khăn, vướng 

mắc chưa thể giải quyết” - lời ông Đạt. Đồng 

tình với nhận xét này, bà Phụng nói, mặc dù 

Luật Hộ tịch đã được triển khai, áp dụng đồng 

bộ, thống nhất và đã đạt được những kết quả 

tích cực nhưng thực tiễn vẫn luôn phát sinh 

vấn đề phức tạp. Nhiều nhất là việc xác nhận 

tình trạng hôn nhân, việc sinh, tử, việc thay 

đổi họ, tên... khi dữ liệu hộ tịch lưu trữ tại các 

cơ quan quản lý không còn và cũng không 

có cơ sở thực tế để xác minh. Vì vậy yêu cầu 

đăng ký hộ tịch của người dân không được 

giải quyết kịp thời.

Cũng theo bà Phụng, các ngành liên 

quan đã có sự phối hợp trong thi hành luật 

nhưng đôi khi vẫn chưa thống nhất. Phổ biến 

nhất là trong việc xác định giá trị pháp lý giấy 

khai sinh của ngành giáo dục và công an. 

“Một số cơ quan công an, cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh không căn cứ vào giấy khai sinh 

gốc để điều chỉnh các thông tin (trong trường 

hợp thông tin giữa giấy khai sinh và các giấy 

tờ khác không thống nhất) mà buộc công 

dân phải cung cấp quyết định cải chính hộ 

tịch hoặc phải có “giấy xác nhận hai người là 

một”, điều này gây khó khăn cho công dân” 

- bà Phụng nói. Bà Phụng cũng cho biết thêm, 

với những vướng mắc có tính chất phổ quát 

ở Quảng Nam, Sở Tư pháp và UBND tỉnh đã 

đề xuất Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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chung về cơ sở pháp lý để địa phương triển 

khai thực hiện. Hơn nữa, việc kết hợp sử dụng 

cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu 

hộ tịch giấy rất tốn kém, nên cũng đề xuất bỏ 

sổ hộ tịch, chỉ thực hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử.

Theo: baoquangnam.vn

16/ Núi Thành sắp xếp hội quần chúng
Huyện Núi Thành đang gấp rút sắp xếp 

các tổ chức hội quần chúng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả.

Huyện Núi Thành hiện có 142 tổ chức hội 

quần chúng, trong đó có 12 hội phạm vi hoạt 

động cấp huyện, 130 hội phạm vi hoạt động 

cấp xã. Theo ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng 

phòng Nội vụ huyện Núi Thành, thông qua 

hoạt động của mình, các hội đã có những 

đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, Tuy nhiên, vẫn 

còn một số tổ chức hội hoạt động kém hiệu 

quả; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí 

hoạt động phụ thuộc nhiều vào ngân sách 

Nhà nước; có hội đã qua thời gian đại hội 

nhiệm kỳ nhưng vẫn chưa tiến hành tổ chức 

đại hội. Bên cạnh đó, một số hội có tính chất 

hoạt động tương đồng, hoạt động trên cùng 

phạm vi, lĩnh vực như: Hội Chữ thập đỏ và Hội 

Từ thiện, Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội 

Người khuyết tật và Hội Người mù, Hội Khuyến 

học và Hội Cựu giáo chức, Hội Tù yêu nước 

và Hội Cựu thanh niên xung phong... Trước 

thực tế trên, việc tổ chức, sắp xếp lại các hội 

quần chúng là rất cần thiết và UBND huyện 

Núi Thành đã thông qua đề án sắp xếp các tổ 

chức hội quần chúng trên địa bàn giai đoạn 

2019 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND 

huyện Núi Thành cho biết, mục tiêu sắp xếp 

lại các hội quần chúng gắn với việc thực hiện 

chủ trương tinh gọn bộ máy, nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của hội, tránh trùng lắp về 

chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các hội tổ chức và hoạt động. 

Trong việc sắp xếp các tổ chức hội quần 

chúng, huyện Núi Thành đảm bảo không làm 

xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động của hội 

sau khi sắp xếp. Về tổ chức, Núi Thành thực 

hiện theo nguyên tắc: các hội không nhất 

thiết phải có hệ thống ngành dọc từ trung 

ương đến cơ sở, nhưng hội hoạt động phải 

đảm bảo số lượng hội viên theo quy định (có 

ít nhất 20 công dân đối với hội cấp huyện; có 

ít nhất 10 công dân đối với hội cấp xã). Huyện 

hợp nhất, sáp nhập các hội có chức năng, 

nhiệm vụ tương đồng trên cùng phạm vi, lĩnh 

vực hoạt động; giải thể đối với các hội không 

hoạt động liên tục trong 12 tháng hoặc quá 

nhiệm kỳ mà không tổ chức được đại hội, 

số lượng hội viên không đảm bảo theo quy 

định...

Theo đề án, đối với cấp huyện, Núi Thành 

tiến hành hợp nhất 4 hội quần chúng thành 

2 hội, gồm: Hội Khuyến học - Hội Cựu giáo 

chức, lấy tên Hội Khuyến học - Cựu giáo 

chức; Hội Tù yêu nước - Hội Cựu thanh niên 

xung phong, lấy tên Hội Tù yêu nước - Cựu 

thanh niên xung phong. Đồng thời sáp nhập 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ; giải thể Hội 

Làm vườn. Đối với cấp xã, thị trấn, thực hiện 

mô hình hợp nhất như cấp huyện nên giảm từ 

48 hội thành 24 hội; sáp nhập từ 34 hội còn 17 

hội; giải thể Hội Nghề cá xã Tam Tiến để thành 

lập Nghiệp đoàn Nghề cá xã Tam Tiến. “Sau 

khi sắp xếp các hội quần chúng, ở cấp huyện 

từ tổng số 12 hội, giảm còn 8 hội; ở cấp xã, thị 

trấn giảm 42 hội còn 88 hội. Huyện Núi Thành 

sẽ phấn đấu thực hiện xong việc sáp nhập, 

hợp nhất, giải thể các hội quần chúng trong 

quý I - 2019” - ông Nguyễn Văn Đức cho hay.

Theo: baoquangnam.vn

17/ Dấu ấn cải cách hành chính
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công chức gắn với đẩy mạnh cải cách 
hành chính (CCHC) được Đảng bộ TP.Tam 
Kỳ khóa XX (2015 - 2020) xác định là một 
trong ba khâu đột phá để phát triển. Đến 
nay, kết quả đạt được khá tích cực.

Nền hành chính phục vụ
Năm 2018, với mục tiêu chuyển từ “nền 

hành chính quản lý” sang “nền hành chính 

phục vụ” người dân, Trung tâm Hành chính 

công TP.Tam Kỳ được khai trương và là trung 

tâm hành chính công cấp huyện thứ 3 của 

tỉnh, sau Hội An và Điện Bàn. Thật ra, đây 

không hẳn là một đơn vị mới bởi trung tâm 

được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã có từ 

năm 2001. Trong suốt thời gian dài trước đó, 

với những nỗ lực trong CCHC, Tam Kỳ đã được 

UBND tỉnh ghi nhận. Đặc biệt, trong 3 năm liên 

tiếp (2015 - 2017), TP.Tam Kỳ dẫn đầu về chỉ số 

CCHC khối các huyện, thị xã, thành phố toàn 

tỉnh với các chỉ số ngày càng nâng cao.

Tại Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 

2015 - 2020, CCHC được xác định là một trong 

ba khâu đột phá. Vì vậy, có thể coi việc thành 

lập Trung tâm Hành chính công thành phố 

cũng là bước đi trong cải cách thủ tục hành 

chính nhằm cụ thể hóa khâu đột phá CCHC 

của thành phố. So với trước đó, Trung tâm 

Hành chính công được nâng tầm về chức 

năng, nhiệm vụ, bao gồm thẩm định và trả 

kết quả trên các lĩnh vực công an, thuế, tư 

pháp, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, 

tài chính - kế hoạch, lao động - thương binh - 

xã hội, nội vụ, y tế, GD-ĐT, văn hóa thông tin, 

bảo hiểm xã hội, bưu chính viễn thông, ngân 

hàng. Số danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện tại trung tâm được nâng lên với 196 thủ 

tục trên 25 lĩnh vực thuộc 14 cơ quan, đơn vị. 

Số thủ tục thực hiện trong ngày là 23 trên 3 

lĩnh vực, thực hiện liên thông là 49 thủ tục trên 

6 lĩnh vực. Thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính cắt giảm so với quy định của Trung ương 

và của tỉnh đạt tỷ lệ 25%. Năm 2018, trung tâm 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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tiếp nhận 27.119 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 

23.738 hồ sơ, góp phần tích cực vào việc đơn 

giản hóa, chuẩn hóa các thủ tục, đáp ứng 

nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nâng chất bộ máy và đội ngũ
Thực hiện nghị quyết của Trung ương và 

của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thời gian qua, 

TP.Tam Kỳ đã tập trung triển khai và đạt được 

một số kết quả tích cực. Theo đó, nhiều đơn 

vị được sáp nhập, chẳng hạn như sáp nhập 3 

đơn vị gồm Trung tâm Ứng dụng chuyển giao 

kỹ thuật nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật để thành lập 

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp; hay sáp nhập 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên 

giáo Thành ủy. Tương tự, thành lập Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và Truyền thông trên cơ sở 

hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài 

Truyền thanh - truyền hình và Nhà Văn hóa 

thiếu nhi thành phố. Đồng thời, giải thể một số 

đơn vị nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy chính 

quyền thành phố, như giải thể Trung tâm phát 

triển các khu, cụm công nghiệp và thương 

mại dịch vụ. Ngoài ra, thành phố cũng đã 

tiến hành cổ phần hóa Ban quản lý các công 

trình công cộng, chuyển thành Công ty cổ 

phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ, đang 

tiếp tục chuẩn bị các bước để cổ phần hóa 

Ban quản lý chợ Tam Kỳ. Hiện nay, thành phố 

đang xây dựng phương án nhất thể hóa một 

số chức danh của thành phố, đề án sắp xếp, 

tổ chức lại các tổ chức hội, phương án sắp 

xếp lại các thôn, khối phố.

Cùng với cải cách tổ chức bộ máy, xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức cũng được thành 

phố quan tâm bằng nhiều chủ trương, giải 

pháp sát thực tế. Nhờ đó, theo đánh giá của 

địa phương, về cơ bản đã bố trí con người 

đúng vị trí việc làm, đảm bảo theo tiêu chuẩn 

chức danh. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm, 

chức danh nghề nghiệp, tạo môi trường làm 

việc hiệu quả, phát huy sự sáng tạo, cống 

hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức thành 

phố. Chỉ tính riêng trong 2 năm gần đây, đã 

có gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức 

được tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo, 

góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, ng-

hiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành 

ủy Tam Kỳ, với việc xác định khâu đột phá 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với 

đẩy mạnh CCHC, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 

Đảng bộ, chính quyền thành phố đã có nhiều 

chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện có 

hiệu quả. Thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện 

tốt Nghị quyết 05 (11.4.2016) của Thành ủy về 

đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến năm 2025. Từ đó tạo động lực, 

góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế 

xã hội của thành phố.

Theo: baoquangnam.vn

18/ Đề xuất hướng sắp xếp các huyện, 
xã

Thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị Trung 
ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 37 của 
Bộ Chính trị (khóa XII) về việc sắp xếp các 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Sở 
Nội vụ đã phối hợp với UBND 18 huyện, thị 
xã, thành phố trong toàn tỉnh tiến hành 
thống kê, đối chiếu tiêu chuẩn của đơn vị 
hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy 
định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 
ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội. 

Qua rà soát, kết quả như sau: Trên địa 

bàn tỉnh có 1 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp 

huyện không đạt 50% tiêu chuẩn về diện 

tích là TP.Hội An (63,55km2); có 8 ĐVHC cấp 

huyện không đạt 50% tiêu chuẩn về dân số, 

gồm Nam Giang (24.569 người), Nam Trà 

My (27.629), Bắc Trà My (39.801), Đông Gi-

ang (25.053), Tây Giang (18.406), Phước Sơn 

(24.255), Hiệp Đức (29.394), Nông Sơn (32.026). 

Có 9 ĐVHC cấp huyện đạt 50% trở lên tiêu 

chuẩn về diện tích và dân số, gồm Tam Kỳ, 

Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Quế 

Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước, Phú Ninh. Như 

vậy, Quảng Nam không có ĐVHC cấp huyện 

nào đạt dưới 50% cả hai tiêu chuẩn về diện 

tích và dân số. Ngoài ra, toàn tỉnh có 58/244 

ĐVHC cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về 

dân số; 67 ĐVHC cấp xã không đạt 50% tiêu 

chuẩn về diện tích; 4 ĐVHC cấp xã không 

đạt 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích và dân số 

(gồm xã Quế Phước, huyện Nông Sơn; xã Quế 

Cường, huyện Quế Sơn; thị trấn Tân An và xã 

Quế Bình, huyện Hiệp Đức).

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội 

vụ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

và Chính phủ đang dự thảo nghị quyết, kế 

hoạch về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 

theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, 

để chủ động công tác tham mưu cho cấp 

có thẩm quyền về nội dung này, Sở Nội vụ đã 

nghiên cứu dự thảo các văn bản triển khai 

của Trung ương và dự kiến đề xuất, tham mưu 

UBND tỉnh hướng sắp xếp các đơn vị hành 

chính trên địa bàn. Theo đó, Sở Nội vụ đề 

nghị thống nhất việc lập hồ sơ đề xuất cấp 

có thẩm quyền cho chủ trương sắp xếp lại 4 

ĐVHC cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về 

diện tích và dân số. Trong đó, xã Quế Phước 

có diện tích 10,34km2; dân số 2.310 người. 

Căn cứ lịch sử trước đây khi điều chỉnh địa 

giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập 

huyện Nông Sơn đã tách một phần diện tích 

tự nhiên và nhân khẩu của xã Quế Phước và 

một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu 

của xã Quế Ninh để thành lập xã Phước Ninh 

(nay thuộc huyện Nông Sơn). Mặc dù chưa 

đạt 50% về diện tích và dân số nhưng xã Quế 

Phước có truyền thống lâu đời, do đó Sở Nội 

vụ tham mưu điều chỉnh diện tích tự nhiên và 

dân số của xã Phước Ninh về xã Quế Phước 

và Quế Ninh như trước đây.

Đối với xã Quế Cường (có diện tích 

12,34km2, dân số 3.882 người), trước đây khi 

xã Hương An thành lập được điều chỉnh một 

phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 2 

xã Quế Phú và Quế Cường. Vì xã Hương An 

có tốc độ phát triển đô thị nhanh, đang xây 

dựng thành đô thị loại V và thành lập thị trấn, 

do đó điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên 

và dân số ở phía đông của xã Quế Cường 

về xã Hương An; một phần diện tích tự nhiên 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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và dân số còn lại nằm ở phía tây của xã Quế 

Cường nhập về xã Phú Thọ. Còn thị trấn Tân 

An (diện tích 6,03km2; dân số 3.489 người) và 

xã Quế Bình (6,03km2; 2.423 người), vì hai địa 

phương có ranh giới liền kề nên điều chỉnh 

một phần diện tích tự nhiên và dân số khu vực 

phía đông xã Quế Bình về thị trấn Tân An; điều 

chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số 

còn lại nằm khu vực phía tây xã Quế Bình về 

xã Quế Lưu hoặc xã Sông Trà.

Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, đối với các 

ĐVHC cấp xã đạt dưới 50% của một trong 

hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số, đề 

nghị thống nhất chủ trương tổ chức sắp xếp 

theo đề nghị của các địa phương trong giai 

đoạn từ nay đến năm 2021 hoặc theo lộ trình 

quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, của Chính phủ về việc sắp xếp 

các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 

- 2021. Sở Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều 

chỉnh địa giới hành chính huyện Nông Sơn 

cho phù hợp, đồng thời sắp xếp, sáp nhập 

đối với ĐVHC cấp huyện khác đạt dưới 50% 

tiêu chuẩn về diện tích hoặc dân số theo lộ 

trình từ nay đến năm 2021 để có cơ sở tham 

mưu triển khai thực hiện theo quy định của 

Trung ương.

Theo: baoquangnam.vn

19/ Núi Thành đưa Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả huyện đi vào hoạt động kể 
từ ngày 01/3/2019

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 

27/4/2016 (khóa XXI) của Tỉnh ủy Quảng 
Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-
2020 và 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, cùng với việc xây 
dựng chính quyền điện tử.

Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ 

đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính 

trên các lĩnh vực nhằm đáp ứng mục tiêu 

xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên 

nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính 

quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” và 

đồng thời nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả (TN&TKQ) huyện theo hướng hiện đại 

nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính 

phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện trong thời gian đến.

Ngày 31/10/2018, Chủ tịch UBND huyện 

Núi Thành Nguyễn Văn Mau đã ký Quyết định 

về ban hành Phương án nâng cấp Bộ phận 

TN&TKQ của huyện. Bộ phận TN&TKQ huyện 

Núi Thành được thành lập là đơn vị trực thuộc 

Văn phòng HĐND và UBND Huyện, chịu sự chỉ 

đạo, điểu hành trực tiếp của UBND, Chủ tịch 

UBND Huyện và Chánh Văn phòng HĐND và 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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UBND Huyện, được sử dụng con dấu của Văn 

phòng HĐND và UBND huyện để giao dịch. 

Bộ phận TN&TKQ được thành lập trên cơ sở 

nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của huyện trước đây và bổ sung chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, quy mô hoạt động để 

nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính, giải quyết công việc của các tổ chức, 

cá nhân. Bộ phận TN&TKQ huyện Núi Thành là 

đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn 

đốc việc giải quyết và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo 

quy định; tất cả các cơ quan, đơn vị có thủ 

tục hành chính đều có công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại Bộ phận, đảm 

bảo  hoạt động khép kín, chuyên nghiệp...

Bộ phận TN&TKQ huyện đi vào hoạt động 

kế từ ngày 01/3/2019, trụ sở được đặt tại vị 

trí trang trọng trong khuôn viên UBND huyện 

thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá 

trình thực hiện các giao dịch hành chính. Khu 

Trung tâm rộng với 10 quầy; có chia ô, bố trí 

các trang thiết bị; bàn ghế ngồi, nước uống 

cho người dân đến giao dịch... Về tổ chức 

bộ máy, Bộ phận TN&TKQ huyện có Trưởng, 

Phó Bộ phận và các công chức, viên chức 

chuyên môn; tổng số cán bộ, công chức, 

viên chức làm việc tại Bộ phận là 12 người 

(trong đó 10 người được cử đến và 02 người 

kiêm nhiệm). 

Bộ phận TN&TKQ có trang thiết bị hiện 

đại, trong đó có phần mềm lấy số tự động, 

phần mềm tra cứu, phần mềm đánh giá mức 

độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, 

phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành 

chính công...

Bộ phận TN&TKQ huyện sẽ thực hiện các 

thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực 

theo quy định của pháp luật thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND Huyện, cơ quan, 

đơn vị thuộc ngành dọc trên địa bàn huyện. 

Trước mắt, thực hiện các thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực Đất đai - Môi trường - Khoáng 

sản; Xây dựng - Quy hoạch - Công Thương; 

Đăng ký kinh doanh - Đầu tư xây dựng cơ bản; 

Lao động - Thương binh và xã hội; Tư pháp; 

Giáo dục - Đào tạo; Nông nghiệp; Văn hóa - 

Thông tin; Y tế; Nội vụ với 290 bộ thủ tục hành 

chính công. Sau khi hoạt động ổn định sẽ bổ 

sung thêm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực kiểm lâm, thuế...

Việc ra đời Bộ phận TN&TKQ huyện sẽ là 

một bước ngoặc lớn trong công tác cải cách 

hành chính của huyện Núi Thành. Qua đó, 

đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất cho công 

dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển 

tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn. 

Tin, ảnh:  Phòng Nội vụ huyện Núi Thành

Tin cải cách hành chính tại tỉnh Phân tích - Bình luận
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20/ Quyết tâm tinh gọn
Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh vừa có báo 

cáo gửi Ban Tổ chức Thành ủy về tình hình 
sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên 
chế. 

Theo kết quả rà soát, sắp xếp, giảm đầu 

mối bên trong các cơ quan tham mưu, đơn 

vị sự nghiệp của UBND thành phố: Đã giảm 

55 đầu mối, trong đó giảm 6 phòng thuộc sở, 

1 chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công 

thương, 34 trung tâm thuộc UBND cấp quận, 

huyện... Theo kết quả sắp xếp này, số lượng 

lãnh đạo của thành phố giảm 234 người, bao 

gồm 8 lãnh đạo sở và tương đương, 226 lãnh 

đạo cấp phòng, số biên chế đã giảm 1.321 

người.

Tinh giản biên chế nhằm tạo ra bộ máy 

hoạt động hiệu quả trên cơ sở cơ cấu tổ 

chức tinh gọn với số lượng nhân sự phù hợp. 

Do đó, mục tiêu của tinh giản biên chế không 

chỉ giảm cơ học số lượng nhân sự, mà điều 

quan trọng là để các cơ quan nhà nước tinh 

lọc cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng 

hoạt động; đồng thời giúp ngân sách nhà 

nước tiết kiệm được một khoản rất lớn trong 

chi thường xuyên để duy trì bộ máy. 

Nghị quyết 18 của Trung ương, Nghị quyết 

56 của QH đều đặt ra mục tiêu đến năm 2021 

giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. 

Trên cơ sở này, các bộ, ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị phải xây dựng phương án để 

thực hiện. Tuy vậy, từ thực tiễn, không phải bộ, 

ngành, địa phương nào cũng sẵn sàng vào 

cuộc. Mỗi khi đề cập đến sắp xếp, tổ chức bộ 

máy, tinh giản biên chế, chúng ta vẫn thường 

nghe những chia sẻ của người trong cuộc là 

“khó lắm”, “nhạy cảm lắm”. Trong nhiều hội 

thảo, không ít người có thẩm quyền quyết 

định việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế 

cho rằng họ đang phải ngồi vào ghế “nóng”. 

Nóng cũng bởi, giữa một bên là yêu cầu thực 

hiện quyết liệt để bảo đảm lộ trình đề ra, một 

bên là phải tinh giản biên chế đối với những 

người là anh em, đồng nghiệp.

Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện và cấp xã được ban hành mới đây đặt 

ra lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện và cấp xã. Theo đó, năm 2019 cơ 

bản sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn 

theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô 

dân số. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy 

phù hợp và giải quyết chế độ, chính sách đối 

với những đối tượng bị tác động do sắp xếp 

các đơn vị hành chính. Nghị quyết cũng nêu 

rõ, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy 

định là một trong các tiêu chí đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, 

chính quyền và người đứng đầu.

Vẫn biết tinh gọn bộ máy, tinh giản biên 

chế là bài toán khó, nhưng với yêu cầu đổi 

mới hoạt động của tổ chức bộ máy, yêu cầu 

của nhân dân, và vì sự phát triển chung, bắt 

buộc phải thực hiện. Khó không có nghĩa là 

không làm được. Vấn đề là người đứng đầu 

quyết tâm thực hiện đến đâu. Tuy nhiên, việc 

tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế chỉ có ý 

nghĩa thực sự khi bảo đảm đúng đối tượng, 
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tránh việc tinh giản nhầm người. Muốn vậy, 

phải có tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức 

một cách cụ thể, chính xác và đánh giá 

thường xuyên để làm căn cứ xét tinh giản. 

Cùng với đó, có cơ chế tuyển dụng minh 

bạch để lựa chọn người tài vào bộ máy.

Nghị quyết của Trung ương đã có, trong 

đó xác định rất rõ vai trò của người đứng đầu 

trong sắp xếp tổ chức, tinh giản. Tin rằng, khi 

trách nhiệm cá nhân người đứng đầu được 

định rõ, thì tinh giản biên chế sẽ không còn 

chỗ cho sự nể nang hay tâm lý “vướng trên 

vướng dưới”. Mục đích cuối cùng của việc 

sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế 

là để hoạt động của bộ máy tốt hơn, hiệu 

quả hơn, như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm 

từng nói: “Bộ máy mới phải gắn liền với cách 

làm mới, tư duy mới”.

Theo: daibieunhandan.vn

21/ Khắc phục từ gốc
Năm 1987, Luật Đất đai đầu tiên được 

QH ban hành. Từ đó đến nay, Luật Đất đai 
đã được sửa đổi thay thế/sửa đổi, bổ sung 
vào các năm 1993, 1998, 2001, 2003 và 
mới đây nhất là sửa đổi toàn diện vào năm 
2013. 

Qua mỗi lần sửa đổi, bổ sung, cơ chế, 

chính sách, pháp luật về đất đai ngày càng 

chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Dẫu 

vậy, có một nút thắt nhiều năm qua vẫn chưa 

gỡ được, đặc biệt là kể từ khi Luật Đất đai 

cho phép Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia công cộng.

Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 tiếp tục 

ghi nhận việc Nhà nước thu hồi đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công 

cộng. Dù các khoản tiếp theo của điều luật 

này đã cụ thể hóa một số loại dự án được 

Nhà nước thu hồi đất nhưng vẫn chưa đủ cụ 

thể, chưa đủ chặt chẽ và cũng không được 

hướng dẫn chi tiết trong các văn bản dưới 

luật nên đã tạo nên khoảng trống khiến cho 

phạm vi các dự án được Nhà nước thu hồi 

đất trên thực tế trở nên quá rộng và khó có 

thể kiểm soát.

Cũng theo Điều 62, các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia sẽ do Nhà 

nước thu hồi, giá đất đền bù theo khung giá 

Nhà nước quy định, thấp hơn nhiều so với giá 

thị trường và không phải thỏa thuận với người 

dân. Điều này khiến cho hầu hết các doanh 

nghiệp khi triển khai các dự án ở địa phương 

đều cố gắng tiếp cận theo hướng gắn dự án 

với tính chất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia công cộng - vừa thuận tiện về thủ 

tục vừa có thể thu lợi nhuận “khủng” chỉ từ 

phần chênh lệch giữa giá đền bù theo khung 

giá nhà nước với giá thị trường. Tất nhiên, do-

anh nghiệp không thể làm được như vậy nếu 

không bắt tay, móc ngoặc, hình thành nhóm 

lợi ích đối với những cán bộ, quan chức trong 

bộ máy chính quyền.

Thực tế đã cho thấy, ở nhiều địa phương, 

người dân nhìn thấy trong các dự án cụ thể, 

trường hợp cụ thể sự không minh bạch, không 

rạch ròi giữa mục đích vì lợi ích quốc gia công 

cộng với mục đích kinh doanh, thương mại 

thuần túy. Điều này đã tác động trực diện 
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đến quyền lợi của người dân, khiến họ “không 

thể chấp nhận được”. Và từ chỗ không chấp 

nhận được ở một số dự án cụ thể, người dân 

có xu hướng phản ứng, bức xúc với cả chủ 

trương chung về việc Nhà nước thu hồi đất 

phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội 

thực sự vì lợi ích quốc gia, công cộng.

“Nút thắt” lớn nhất chưa thể gỡ được 

trong pháp luật và thực thi pháp luật về đất 

đai cũng chính là ở sự thiếu minh bạch này.

Từ thực tế giám sát việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của người dân liên quan đến lĩnh 

vực đất đai ở nhiều địa phương, Trưởng ban 

Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nói rằng, Bà 

tin nếu sửa Luật Đất đai 2013, phân định rạch 

ròi mục đích thu hồi đất và bảo đảm sự công 

khai, minh bạch, chia sẻ hài hòa lợi ích giữa 

các bên liên quan trong quá trình thu hồi đất 

thì sẽ giảm thiểu tối đa các khiếu nại, tố cáo 

về đất đai.

Vì thế, cùng với việc chấn chỉnh, nghiêm 

trị các hành vi sai phạm của một bộ phận 

cán bộ, quan chức trong quản lý đất đai thì 

rõ ràng, những kẽ hở trong pháp luật về đất 

đai phải được sửa đổi từ gốc.

Luật Đất đai phải rành mạch thế nào là lợi 

ích quốc gia? Thế nào là lợi ích công cộng? 

Thế nào là lợi ích quốc phòng an ninh? Thế 

nào là dự án phát triển kinh tế, thương mại 

thuần túy?... Mỗi một loại dự án như vậy đòi 

hỏi phải có một cơ chế, chính sách thu hồi và 

đền bù giải phóng mặt bằng riêng trên cơ sở 

chia sẻ lợi ích, bảo đảm sự hài hòa quyền lợi 

của các bên liên quan. Và điều quan trọng 

nữa là mọi thông tin liên quan đến quyết định 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất… đều phải 

được công khai, minh bạch để mọi người 

dân có thể tiếp cận. Phải bảo đảm các điều 

kiện thuận lợi nhất để người dân địa phương, 

đặc biệt là người dân khu vực có đất bị thu 

hồi được tham gia đóng góp ý kiến, được cơ 

quan quản lý nhà nước giải trình thấu đáo về 

các vấn đề liên quan đến thu hồi đất và giám 

sát được việc thực hiện của chính quyền địa 

phương.

Đúng là pháp luật về đất đai vô cùng 

phức tạp. Nhưng “chìa khóa” để phá giải 

sự phức tạp ấy thì chỉ nằm ở hai nguyên tắc 

“công khai, minh bạch” và “hài hòa lợi ích”.

Theo: daibieunhandan.vn

22/ Chìa khóa thành công để thực hiện  
Chính phủ số

Mấu chốt để triển khai thành công mô 
hình chính quyền điện tử không phải xuất 
phát từ hiểu biết công nghệ, mà phải đi từ 
việc thấu hiểu nỗi đau của “khách hàng”, 
mà ở đây chính là người dân và doanh ng-
hiệp. Cơ hội này đang mở ra với Việt Nam 
trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 
4.0 hiện nay...

Đây là chia sẻ của TS. Phương Trầm, 

nguyên CIO của Tập đoàn DuPont, Mỹ, hiện 

là Tư vấn trưởng về chuyển đổi số của Tập 

đoàn FPT, tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh 

Quảng Ninh diễn ra gần đây.

TS. Phương Trầm chia sẻ, lần đầu tiên tới 

Quảng Ninh, cách mạng công nghiệp 4.0 

làm ai cũng tỏ vẻ lo ngại. Vì đó là những thuật 
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ngữ chuyên ngành, là những công nghệ lần 

đầu được nhắc đến và là những thay đổi mà 

trước đó ít ai nghĩ tới.

Tuy nhiên, ông Phương Trầm cho rằng, 

mấu chốt để triển khai thành công mô hình 

chính quyền điện tử không phải xuất phát từ 

hiểu biết công nghệ, mà phải đi từ việc thấu 

hiểu nỗi đau của “khách hàng”, mà ở đây 

chính là người dân và doanh nghiệp.

Để cắt nghĩa điều này, CIO Phương Trầm 

đã nhắc đến Estonia như một hình mẫu. Với 

người dân đất nước Bắc Âu này, “nỗi đau” 

của họ chính là sự lãng phí thời gian cho các 

thủ tục hành chính rườm rà “nhiều ngày” và 

qua “nhiều cửa”.

Đầu những năm 2000, Estonia bắt đầu 

ứng dụng hàng loạt công nghệ vào cải cách 

thủ tục hành chính và vận hành bộ máy chính 

quyền, bao gồm xây dựng nền tảng kết nối, 

chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức; hệ 

thống phục vụ họp Chính phủ; hệ thống tham 

vấn chính sách hệ thống Tòa án điện tử...

Sự chuyển biến đã ngay lập tức diễn ra. 

Các cơ quan nhà nước có thể cung cấp tới 

99% các dịch vụ trực tuyến cho người dân, 

tiết kiệm tới 800 năm làm việc mỗi năm. Đầu 

tư cho công nghệ thông tin ban đầu của Es-

tonia ở mức 1,4% nhưng hiệu quả thu được 

chiếm 2% GDP.

Trên thực tế, Việt Nam đang có nhiều lợi 

thế để triển khai Chính phủ điện tử như nền 

tảng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và sự sẵn sàng 

hợp tác của người dân. Theo thống kê, năm 

2016, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của 

Việt Nam được Liên Hợp Quốc xếp hạng thứ 

89/193 quốc gia. Trong đó, chỉ số về dịch 

vụ công trực tuyến tăng 8 bậc, từ thứ hạng 

82/193 lên thứ hạng 74/193.

Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực “bắt 

tay” xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Trong 

đó, Quảng Ninh là địa phương tiên phong 

trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng 

chính quyền điện tử. Hiện, Quảng Ninh đang 

trở thành trường hợp điển hình cho quá trình 

“lột xác”, dù mới tiến hành 2/5 giai đoạn của 

Chính phủ số.

Mỗi năm, Quảng Ninh tiết kiệm được 

hàng chục tỷ đồng chi phí nhờ áp dụng 

những phần mềm quản lý công. Đây là tỉnh 

đứng đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh PCI 

năm 2017, chỉ số cải cách hành chính PAR In-

dex. Mô hình chính quyền điện tử tỉnh Quảng 

Ninh cũng là hình mẫu để nhiều địa phương 

học hỏi kinh nghiệm triển khai.

Tháng 11/2018, Quảng Ninh với điểm 

nhấn là hệ thống Chính quyền điện tử do FPT 

triển khai đã trở thành đại diện duy nhất của 

Việt Nam được tổ chức Công nghiệp Điện 

toán Châu Á - Châu Đại Dương vinh danh ở 

hạng mục Chính quyền số xuất sắc.

Đồng nhất với quan điểm của ông 

Phương Trầm, đại diện lãnh đạo Quảng Ninh 

chia sẻ, các mục tiêu trước mắt mà Quảng 

Ninh cần tập trung liên quan đến việc số hóa, 

tập trung và chia sẻ dữ liệu, tiết kiệm thời gian 

cho người dân. Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư 

Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh 

sẽ lồng ghép giữa xây dựng thành phố thông 

minh và chính phủ số.
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“Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ tích hợp và 

khảo sát các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, 

khảo sát trình độ dân trí của người dân. Đồng 

thời, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát 

triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

trên cơ sở phục vụ lợi ích người dân và doanh 

nghiệp một cách tốt nhất”, ông Nguyễn Văn 

Đọc cho biết.

Bên cạnh đó, TS. Phương Trầm cũng chỉ 

ra 3 yếu tố quan trọng nhất quyết định thành 

công khi xây dựng chính quyền điện tử, đó là 

sự sẵn sàng của lãnh đạo, sẵn sàng của tổ 

chức và sẵn sàng của công nghệ. Trong đó, 

lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất. Họ không 

cần phải là người biết thật sâu về kỹ thuật, cái 

họ cần là “đam mê” và “khát vọng”.

“Lãnh đạo không phải là người bắt tay 

vào viết phần mềm, họ phải là người trả lời 

cho câu hỏi 4.0 để làm gì, để phục vụ ai”, ông 

Phương Trầm khẳng định.

Theo: chinhphu.vn

23/ Không thể để dân đi lõng võng vì 
thủ tục hành chính

“Phải đi mấy vòng để làm giấy báo tử 
thì làm sao dân tin vào một chính quyền 
như vậy” - lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc trong Hội nghị của Ban Chỉ đạo 
Cải cách hành chính Chính phủ.

“Tết rồi, tôi xuống phường, tôi hỏi Bí thư, 

Chủ tịch phường khi một công dân chết, anh 

mang giấy báo tử cho họ và có chính sách 

hỗ trợ không?”. Thủ tướng Chính phủ nói: Nếu 

khai tử mà cũng phải đi mấy vòng để làm 

giấy báo tử thì làm sao dân tin vào một chính 

quyền như vậy”.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các 

Bộ, ngành, địa phương phải làm sao cho 

người dân, doanh nghiệp làm thủ tục thuận 

lợi “chứ không phải dân đến gặp ông chuyên 

viên, ông chuyên viên trình ông Phó phòng, 

ông Phó phòng trình ông Trưởng phòng, ông 

Trưởng phòng trình Vụ phó, Vụ phó trình Vụ 

trưởng, ông Vụ trưởng trình ông Thứ trưởng…

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã thấu 

hiểu cho nỗi khổ của dân mà sự “đi mấy 

vòng” để làm kể cả một cái giấy chứng tử chỉ 

là một ví dụ, cho góc khuất trong nền hành 

chính mà bất cứ người dân nào, doanh ng-

hiệp nào cũng biết, cũng thấy.

Tham nhũng vặt, gắn kèm sách nhiễu, 

hay nói đúng hơn, sách nhiễu để đòi tiền 

trong một tình trạng Thủ tướng Chính phủ gọi 

rõ tên là “tham nhũng vặt”, chính là “chi phí 

không chính thức” đang đè nặng doanh ng-

hiệp, chính là thủ phạm những nhức nhối, bức 

xúc xã hội,

Vài triệu đồng, vài trăm đồng và có khi 

chỉ vài chục ngàn đồng “lót tay” đúng là 

không lớn nhưng hậu quả mà nó gây ra thì lại 

quá lớn, nhất là “hậu quả niềm tin” của người 

dân với chính quyền, với bộ máy nhà nước.

Nhớ chỉ vừa tuần trước, Chủ tịch thành 

phố Hồ Chí Minh cũng vừa nhắc tới việc ông 

“không dám ký vì xấu hổ” khi hồ sơ một doanh 

nghiệp xin “kích cầu” bị ngâm tới một năm 

rưỡi, chuyển lòng vòng qua đủ mọi phòng 

ban mới tới được tay Chủ tịch thành phố.

Nhưng câu chốt của ông Chủ tịch mới 

là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Tôi kể 
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chuyện đó để suy nghĩ về trách nhiệm, để rút 

kinh nghiệm”.

Thủ tướng Chính phủ nói đúng. Muốn dẹp 

nạn tham nhũng vặt, sách nhiễu doanh ng-

hiệp, người dân, muốn xóa bỏ cái gọi là “chi 

phí không chính thức” thì cần “lên án trong 

toàn xã hội”, cần “công khai, minh bạch” mọi 

quy trình, thủ tục, cần tạo điều kiện để người 

dân giám sát. Nhưng có lẽ cần cả việc loại 

bỏ kiểu “suy nghĩ”, “rút kinh nghiệm” đối với 

cả những cá nhân hoặc không làm tròn trách 

nhiệm, hoặc để quá mọi thời hạn hành chính, 

nhất là những cá nhân hành hạ, sách nhiễu 

người dân.

“Ngâm hồ sơ” tới một năm rưỡi và rồi “rút 

kinh nghiệm”, đó không phải là biện pháp 

hành chính và như thế thì có lẽ còn phải rút 

kinh nghiệm dài dài.

Theo: laodong.vn

24/ Khi cán bộ làm bằng cả tấm lòng, 
dân sẽ “ưng”

Tổng số hồ sơ thành phố Hồ Chí Minh 
giải quyết một ngày bằng một số tỉnh giải 
quyết trong một năm.

Trong các số báo vừa qua, Pháp Luật 

thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận về những 

nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền 

các cấp để ngày càng tạo hình ảnh đẹp, 

gần gũi của cơ quan công quyền trong mắt 

người dân.

Trao đổi với chúng tôi về nội dung này, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh điều cốt 

lõi của việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành 

chính cho dân chính là giải quyết bằng cả 

tấm lòng thì dân sẽ đồng thuận.

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết 
khoảng 14,5 triệu hồ sơ/năm

Phóng viên: Cải cách hành chính là một 

trong bảy chương trình đột phá đã được 

thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều năm 

qua. Đặc biệt trong năm nay, cải cách hành 

chính là mũi đột phá trọng tâm của thành 

phố. Kết quả trong công tác này như thế nào 

thời gian qua, thưa ông?

+ Ông Trần Vĩnh Tuyến: Thành phố Hồ 

Chí Minh là đô thị đặc biệt, cũng là nơi thu hút 

rất lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước 

trên nhiều lĩnh vực. Hằng năm thành phố 

cũng đã đóng góp đáng kể cho ngân sách 

khi mỗi ngày thành phố thu hơn 1.000 tỉ đồng. 

GDP của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 1/5 

GDP cả nước, tốc độ tăng trưởng cũng cao 

gấp 1,6 lần cả nước. Điều đó cho thấy thành 

phố Hồ Chí Minh vẫn là môi trường đầu tư hấp 

dẫn và để đạt được những kết quả này có sự 

đóng góp không nhỏ của những cải cách về 

mặt thủ tục hành chính.

Thành phố đang có số doanh nghiệp 

chiếm khoảng 1/3 cả nước và có 99% là khu 

vực công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, cũng 

là đô thị đông dân nhất nước với khoảng 12 

triệu người. Do đó, thành phố đang phải giải 

quyết một số lượng hồ sơ hành chính khổng lồ 

cho người dân và doanh nghiệp, bình quân 

mỗi năm là 14,5 triệu hồ sơ/năm. Nhiều sở, 

ban, ngành giải quyết trung bình 1.000 hồ sơ/

ngày. Thậm chí có cán bộ mỗi ngày thụ lý giải 

quyết hơn 100 hồ sơ. Tổng số hồ sơ thành phố 
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Hồ Chí Minh giải quyết một ngày bằng một số 

tỉnh giải quyết trong một năm.

Dù khối lượng công việc rất nhiều và chính 

quyền các cấp cũng đã nỗ lực không ngừng 

nhưng việc giải quyết hồ sơ cho người dân và 

doanh nghiệp trong thời gian qua cũng còn 

nhiều tồn tại. Người dân vẫn còn than phiền 

và nhiều nơi vẫn còn tình trạng cán bộ, công 

chức, viên chức chưa hết lòng vì dân, thành 

phố sẽ quyết liệt chấn chỉnh, xử lý vấn đề này.

Thời gian qua chính quyền thành phố, 

đặc biệt là chính quyền cơ sở đã có những 

cải cách để tạo ra hình ảnh chính quyền 

gần gũi, thân thiện với dân như làm ngoài 

giờ, xuống tận khu phố làm hồ sơ, rút ngắn 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trả hồ 

sơ tận nhà… Ông đánh giá như thế nào về 

những cách làm này?

+ Đó là những việc làm cụ thể góp phần 

rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan công 

quyền và người dân. Cũng chính là những 

tín hiệu vui cho thấy nhiều cơ quan, công 

sở đang ngày càng hướng tới hiệu quả giải 

quyết công việc cho người dân. Qua đó xây 

dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần 

dân hơn. Thành phố luôn khuyến khích sở/

ngành, quận/huyện, phường/xã trong thẩm 

quyền của mình tìm cách để nâng cao hiệu 

quả công việc cũng như chất lượng phục vụ 

người dân.

Cần nhớ rằng chính quyền cơ sở chính là 

nơi tiếp xúc trực tiếp với dân mỗi ngày. Hơn ai 

hết, muốn được người dân tin tưởng thì không 

còn cách nào khác là phải thay đổi. Những 

việc làm cụ thể nêu trên cho thấy chính quyền 

các cấp cũng đã nhận thức tốt vấn đề này.

Loại bỏ cán bộ mất uy tín với dân
Ông từng nhìn nhận còn tình trạng cán 

bộ nhũng nhiễu, quan liêu gây phiền hà cho 

người dân và doanh nghiệp, thậm chí có cả 

những trường hợp sẵn sàng làm sai để hưởng 

lợi. Thực tế này sẽ phải giải quyết như thế 

nào trong năm 2019 - năm mà cải cách hành 

chính được xác định là mũi đột phá trọng 

tâm, thưa ông?

+ Việc xác định cải cách hành chính là 

mũi đột phá trọng tâm của thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2019 cho thấy Đảng bộ và chính 

quyền thành phố luôn nhận thức được tầm 

quan trọng của vấn đề xây dựng hình ảnh 

đẹp của cơ quan công quyền và tạo ra giá 

trị cạnh tranh cho thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhất là trong bối cảnh thành phố đang xây 

dựng chính quyền điện tử gắn với đề án đô 

thị thông minh thì phải có một nền hành chính 

hiện đại. Nền hành chính ấy sẽ ngăn chặn tối 

đa việc cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây 

phiền hà cho người dân, làm xấu hình ảnh 

của cơ quan công quyền.

Đồng thời, thành phố sẽ có chế tài ng-

hiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, kỷ 

luật, đạo đức công vụ. Thành phố cũng đẩy 

mạnh việc xây dựng hình ảnh cán bộ, công 

chức, viên chức thực sự thân thiện, gần gũi, 

tận tụy phục vụ Nhân dân. Cùng đó là nâng 

cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính 

và đạo đức công vụ của cán bộ.

Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, 

thanh tra công vụ, góp phần phòng ngừa 

quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ 
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quan công quyền, nhất là tăng cường thanh 

tra, kiểm tra công vụ đối với việc bổ sung hồ 

sơ, trả hồ sơ thủ tục hành chính của người 

dân từ hai lần trở lên.

Xin cám ơn ông.

Theo: plo.vn
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1/ CHỈ THỊ RÀ SOÁT, SÀNG LỌC, ĐƯA NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH RA 
KHỎI ĐẢNG

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về 

nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn 

đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Chỉ thị nêu rõ: Từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện Điều lệ 

Đảng và các quy định của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 

viên, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp 

ngày càng cao. Đồng thời, đã quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn 

đủ tư cách ra khỏi Đảng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình 

trạng ở cơ sở không có đảng viên và tổ chức đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững 

mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa 

đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng 

đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ 

không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết 

nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình 

thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu 

thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản 

lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có việc làm, phát 

ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, 

hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những khuyết điểm, yếu 

kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và 

đảng viên; làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong 

sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng 

đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn 

bó với Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ 

chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn 

phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt 

và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.
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2. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, 

xem nhẹ chất lượng.

- Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu 

chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần 

chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách 

trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có 

thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung 

để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó 

phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao dộng có thành 

tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong Nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo 

điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

- Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng. Ban 

Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan 

nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp 

đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng quy trình, hướng dẫn 

việc kiểm tra, đánh giá nhận thức cuối khóa học bảo đảm kết quả học thực chất.

Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kịp thời 

chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực trong tổ chức thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - 

xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Cấp ủy và người được giao thẩm tra phải 

chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra lý lịch, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội phải 

chịu trách nhiệm về nhận xét của mình đối với đối tượng đảng.

3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng 

viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ 

lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.

- Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi 

bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của 

đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực.

- Chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên 

trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ 

hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì cho miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định.

- Cấp ủy đảng bộ cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý 

sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho 
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đảng viên, phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến.

- Cấp ủy đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt 

đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm việc tự phê bình và 

phê bình trong sinh hoạt đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 

Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các 

chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả 

kiểm tra trong toàn đảng bộ và yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng 

bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ 

liệu đảng viên. Trong năm 2019 tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.

4. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những 

đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao 

trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các 

chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 

bằng các hình thức thích hợp. Trước mắt, từ nay đến ngày 19/5/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng 

tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành 

nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển 

sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi 

phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong Nhân 

dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc 

phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên 

và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan 

liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 

124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người 

đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội phát huy trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc giám sát các 

tổ chức đảng và đảng viên. Tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng; 

đồng thời, giám sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo 

đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
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6. Các cấp ủy, tổ chức đảng có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị này. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao 

chất lượng đảng viên. Kết quả thực hiện Chỉ thị là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng 

tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy.

7. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện và hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện 

Chỉ thị./.

Theo: chinhphu.vn

2/ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH 
PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2019

Tổ công tác của Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết 

luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Bảo đảm thực chất, hiệu quả cụ thể
Các yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của 

mỗi thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1642/QĐ- 

TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải 

pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

và đời sống của người dân.

“Hoạt động của Tổ công tác bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác động 

tích cực đến thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, qua đó 

góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước”, Kế hoạch của 

Tổ công tác nhấn mạnh.

Đối tượng kiểm tra là các bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nhiệm vụ giao còn nợ đọng 

hoặc có nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, bao gồm cả tái kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương đã kiểm tra nhưng vẫn còn 

tình trạng nhiệm vụ giao quá hạn chưa được thực hiện. Cùng với đó là các Tập đoàn kinh tế, 

Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiều nhiệm 

vụ trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn; phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm đạt mục 

tiêu tăng trưởng của ngành và mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.

Về nội dung kiểm tra, sẽ tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng thể chế; xây dựng và triển khai thực hiện 

chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để việc thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 

số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.
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Cụ thể là, việc thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm 

tăng trưởng kinh tế…; các nhiệm vụ giao liên quan đến đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho 

người dân; các nhiệm vụ giao liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng 4.0, như cải cách, 

cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp 

và người dân.

Cũng nằm trong nội dung kiểm tra là việc chậm triển khai thực hiện hoặc triển khai thực 

hiện nhiệm vụ giao không triệt để, không đạt yêu cầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; việc xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả…

Tổ công tác cũng sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các các Bộ quản lý chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu trong việc hiện các quy định về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên 

ngành và điều kiện kinh doanh.

Cùng với đó, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ giao về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, tập trung kiểm tra việc sắp xếp, cơ cấu lại, 

cổ phẩn hóa, thoái vốn gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán; tập trung tìm kiếm các 

giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, bảo đảm đạt 

các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh như đã giao.

Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc
“Tập trung kiểm tra các Bộ, cơ quan địa phương trong việc thực thi cơ chế, chính sách, 

các cam kết mà tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh 

doanh và gia nhập thị trường. Kiểm tra các vấn về mang tính cấp bách mà người dân, doanh 

nghiệp và xã hội đang bức xúc; kiểm tra những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và 

trách nhiệm cụ thể của Bộ, cơ quan, địa phương đối với những vướng mắc, khó khăn này để có 

giải pháp tháo gỡ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp”, Kế hoạch của Tổ công tác nêu rõ.

Dự kiến, mỗi tháng Tổ công tác sẽ kiểm tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn 

kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Còn Thường trực Tổ công tác căn cứ vào kết quả thực hiện 

nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ, cơ quan, địa phương và yêu cầu 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất đối tượng, nội dung kiểm tra 

cụ thể từng tháng để Tổ công tác xem xét, quyết định tại phiên họp Tổ thường kỳ hàng tháng.

Tổ công tác sẽ báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng. Trên 

cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác trình 

tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Tổ công tác sẽ có Kết luận của Tổ tổ công tác gửi các Bộ, 

cơ quan, địa phương được kiểm tra.
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Trong 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đã hoạt 

động rất tích cực, hiệu quả, đã tiến hành 61 cuộc kiểm tra.

Ở thời điểm Tổ công tác được thành lập, tình trạng nợ quá hạn nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, 

tới 25%, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng bị chậm. Đến năm 2018, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn 

chỉ còn 1,15%, giảm 0,23% so với năm 2017 và giảm 23,85% so với trước khi Tổ công tác được 

thành lập.

Hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, 

địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giao.

Theo: chinhphu.vn
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