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1/ Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm 
thủ tục

“Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm 
và không ban hành thủ tục hành chính 
không cần thiết, không phục vụ cho mục 
tiêu quản lý nhà nước và làm nặng gánh 
cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hậu kiểm 
thay vì tiền kiểm”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Sau buổi làm việc tại Bộ GTVT sáng 17/11, 
chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ 
chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc 
gia và tạo thuận lợi thương mại đã làm việc 
với Bộ Y tế. 

Phó Thủ tướng đánh giá Bộ Y tế là một 
trong những cơ quan tích cực thực hiện cắt 
giảm thủ tục hành chính, điều hành hiệu quả 
việc quản lý giá vật tư y tế, dịch vụ khám 
chữa bệnh, góp phần giảm chi phí cho người 
dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Bộ Y tế đã cắt giảm 72,85% 
các điều kiện kinh doanh, so với mục tiêu cắt 
giảm 50% được Chính phủ giao.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc 
Cường, thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 
thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên 
ngành với hàng xuất nhập khẩu, trong năm 

2018, Bộ Y tế tiếp tục duy trì hoạt động ổn 
định, hiệu quả với 4 nhóm thủ tục hành chính 
đã thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong 
lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm, trang thiết 
bị y tế.

Tuy nhiên đến hết năm nay, Bộ Y tế chỉ kết 
nối được 17 thủ tục hành chính lên một cửa 
quốc gia ở các lĩnh vực thiết bị y tế và dược, 
còn 6 thủ tục còn lại liên quan tới môi trường 
y tế và an toàn thực phẩm thì trong tháng 
1/2019 mới được hoàn thành, chậm 1 tháng 
so với quy định.

Về cắt giảm mặt hàng thuộc danh mục 
hàng hoá kiểm tra chuyên ngành, Thứ trưởng 
Trương Quốc Cường cho biết tới nay 98% các 
lô hàng thực phẩm nhập khẩu là đối tượng 
quản lý của Bộ Y tế sẽ không phải kiểm tra 
chuyên ngành tại cửa khẩu mà thực hiện hậu 
kiểm khi tiêu thụ trên thị trường.  

Tính trên lô hàng nhập khẩu thì 95% số 
lô hàng đã được cắt giảm kiểm tra chuyên 
ngành, chỉ còn lại 5% số lô hàng phải kiểm tra, 
trong khi chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông 
báo số 50/TB-VPCP ban hành đầu năm 2018 
là loại bỏ 50% số dòng hàng thuộc danh mục 
kiểm tra chuyên ngành.

Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết Bộ này và 
Bộ Y tế đã cơ bản bỏ kiểm tra chuyên ngành 
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đối với các mặt hàng có sự quản lý chồng 
chéo giữa hai bên. Ví dụ bỏ kiểm tra chuyên 
ngành đối với dược phẩm thuộc diện kiểm 
dịch động vật. Còn mặt hàng liên quan tới 
thực vật có nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng 
tới cây trồng trong nước, nhầm lẫn đối tượng 
thuộc diện kiểm dịch (như mặt hàng tơ     
hồng - hạt thỏ y tử) thì Bộ NN&PTNT đề xuất 
vẫn kiểm dịch. Tuy nhiên, nếu hàng hoá được 
đóng gói, hấp chín hay bảo quản lưu huỳnh 
thì sẽ không kiểm dịch.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết 
Bộ Tài chính đang làm việc với Tổng cục Hải 
quan để tích hợp việc thu phí điện tử vào cơ 
chế một cửa quốc gia để thực sự là dịch vụ 
công cấp độ 4.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ cho rằng, Bộ Y tế triển khai kết nối các 
thủ tục với cơ chế một cửa quốc gia còn 
khá chậm, mới chỉ kết nối được 4/5 nhóm thủ 
tục hành chính. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y 
tế và các bộ kết nối các thủ tục hành chính 
lên cơ chế một cửa quốc gia đúng tiến độ, 
đồng thời duy trì và tiếp tục nâng cao hiệu 
quả thực hiện các thủ tục. Bộ Y tế tiếp tục 
thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Uỷ 
ban đã đặt ra với Bộ trong kiểm tra chuyên 
ngành, bảo vệ quyền lợi chính đáng các tổ 
chức, cá nhân khác, tạo thuận lợi thương mại 
nhưng phải bảo đảm ngăn chặn hàng giả, 
hàng nhái, nhất là các lĩnh vực liên quan tới 
sức khoẻ của người dân mà Bộ Y tế quản lý.

“Tiếp tục quán triệt tinh thần cắt giảm và 
không ban hành thủ tục hành chính không 
cần thiết, không phục vụ cho mục tiêu quản 
lý nhà nước và làm nặng gánh cho doanh  
nghiệp, đẩy mạnh hậu kiểm thay vì tiền kiểm”, 
Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo: chinhphu.vn

2/ Nhận rõ những bất cập để phục vụ 
nhân dân tốt hơn

Thực hiện dân chủ cơ sở của ngành y 
tế không chỉ nhằm nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, phục vụ mà còn phải 
vận động người dân có nếp sống, sinh 
hoạt lành mạnh, chủ động phòng chống 
dịch bệnh, tích cực tham gia BHYT. Còn đối 
với các bệnh viện, thực hiện dân chủ cơ sở 
góp phần đẩy mạnh công khai, minh bạch, 
tăng cường tự chủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng 
Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở đã nhấn mạnh trong buổi làm 
việc với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về công tác 
này, chiều 16/11.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban cán sự Đảng 
Bộ Y tế trao đổi rất cụ thể, thẳng thắn, phân 
tích toàn diện về những kết quả đã đạt được 
cũng như các vấn đề ngành y tế đang phải 
giải quyết. 

Ngoài việc đánh giá việc thực hiện dân 
chủ cơ sở ở Bộ Y tế và các cơ quan thuộc 
Bộ thì cần nêu rõ trong quá trình chỉ đạo điều 
hành, lãnh đạo Bộ Y tế đã làm gì, hướng dẫn 
ra sao, đôn đốc, kiểm tra chính sách để tạo 

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

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thực 
hiện dân chủ cơ sở tốt sẽ nâng cao chất lượng 
dân vận nhân dân, dân vận chính quyền. 
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điều kiện cho các đơn vị trực thuộc bảo đảm 
dân chủ cơ sở. Quan trọng hơn nữa, trong 
quá trình hoạch định chính sách, lãnh đạo Bộ 
Y tế có quán triệt tinh thần tạo điều kiện để 
nhân dân phát huy quyền làm chủ thực sự.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, thành 
viên đoàn công tác cho rằng thời gian qua, 
ngành y tế đã không ngừng đổi mới, cải 
tiến nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ 
người dân, đã phần nào đáp ứng được nhu 
cầu khám, chữa bệnh của người dân; chất 
lượng phục vụ được nâng lên; đội ngũ y, bác 
sỹ được củng cố, kiện toàn; đạo đức nghề 
nghiệp được nâng lên; chấn chỉnh kịp thời 
những vấn đề phức tạp phát sinh của ngành 
Y tế,…

Tập thể lãnh đạo Bộ Y tế chủ động chỉ 
đạo giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội 
phản ánh như: Quá tải tại một số bệnh viện 
tuyến Trung ương; người nhà bệnh nhân hành 
hung y, bác sỹ; tiêu cực trong khám chữa 
bệnh; bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm 
tại bệnh viện,…

Bộ đã ban hành một số thông tư liên quan 
đến thực hiện dân chủ như: Quy tắc ứng xử 
của công chức, viên chức, người lao động 
làm việc trong các cơ sở y tế; nhiệm vụ và 
hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công 
tác xã hội của bệnh viện; trang phục y tế để 
người dân dễ nhận biết các chức danh của 
cán bộ y tế; hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế. 
Những quy định này liên quan trực tiếp đến 
đội ngũ cán bộ y, bác sỹ trong ngành y tế 
nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 
cho người dân.

Ý kiến của đoàn công tác cũng đánh giá 
cao sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế khi trực 
tiếp Bộ trưởng và các thành viên trong Ban 
cán sự Đảng đã tham gia Ban chỉ đạo thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở. các đồng chí 
lãnh đạo Bộ Y tế đều được phân công nhiệm 
vụ cụ thể. Ban chỉ đạo được kiện toàn thường 
xuyên.

Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc thực hiện 
nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 
làm việc; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng 
và thực hiện các quy chế, quy định; tổ chức 
Hội nghị cán bộ công chức định kỳ hàng năm.

Cán bộ, công chức, viên chức được bàn, 
tham gia ý kiến cũng như giám sát việc thực 
hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch 
công tác dài hạn, hàng năm của Bộ, của 
cơ quan, đơn vị; sử dụng kinh phí hoạt động, 
chấp hành chính sách, chế độ quản lý tài 
chính và tài sản; thực hiện các nội quy, quy 
chế, quy định, quy trình chuyên môn của Bộ, 
của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ, chính 
sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi 
ích của cán bộ, công chức, viên chức; giải 
quyết kiến nghị, đề xuất, khiếu nại, tố cáo…

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế, các cục, vụ 
cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề 
bức xúc của ngành được đoàn công tác nêu 
lên trong công tác đánh giá, tổ chức cán bộ; 
xây dựng hệ thống y tế cơ sở, đội ngũ cộng 
tác viên dân số, y tế thôn bản; bất cập, tồn 
tại ở một số bệnh viện, cá biệt có nơi còn có 
đơn thư khiếu kiện, tình trạng mất đoàn kết 
nội bộ; tụt hạng về cải cách hành chính; chất 
lượng lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng văn 
bản chưa đạt yêu cầu…

Phát biểu buổi làm việc, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam cho rằng cần đánh giá đầy đủ, 
toàn diện của việc thực hiện dân chủ cơ sở 
đã tác động tích cực, tạo chuyển biến của 
ngành y tế thời gian qua và được người dân, 
xã hội ghi nhận như: Giảm quá tải bệnh viện, 

Tin cải cách hành chính trung ương
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tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác 
dân số…

“Mục đích thực hiện đầu tiên của việc 
thực hiện dân chủ cơ sở là nội bộ phải đoàn 
kết, từ đó giúp ngành y tế làm tốt nhiệm vụ 
chính trị đó là chăm sóc sức khoẻ cho nhân 
dân tốt hơn. Những bức xúc của ngành y tế 
đã được giải quyết đến đâu bằng dân chủ 
cơ sở phải được phân tích sâu sắc, toàn diện 
nhằm nhận thức được các vấn đề tồn tại để 

tiếp tục nỗ lực”, Phó Thủ tướng nói.
Nhắc lại một số nội dung Nghị quyết của 

Trung ương về chăm sóc sức khoẻ nhân dân 
trong tình hình mới, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh 
đạo Bộ Y tế 3 vấn đề cần đánh giá sâu sắc 
trong thực hiện dân chủ cơ sở, dân vận chính 
quyền, đồng thời quán triệt trong suốt quá 
trình thực hiện.

Thứ nhất là sự thay đổi nhận thức của các 
bộ ngành, người dân về tầm quan trọng giữa 
y tế dự phòng và điều trị, giữa phổ thông và 
chuyên sâu.

Thứ hai là thay đổi nhận thức rất sâu sắc 
trong đội ngũ cán bộ quản lý và cả ở các 
bệnh viện trong việc thực hiện tự chủ.

Thứ ba là phải thay đổi mạnh mẽ cơ chế 
phối hợp có tính liên ngành, liên cấp của công 
tác chăm sóc sức khoẻ là trách nhiệm không 

chỉ của riêng Bộ Y tế mà cả những bộ ngành 
khác (NN&PTNT, Công Thương, GD&ĐT) cũng 
như các hiệp hội doanh nghiệp trong công 
tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 
chăm sóc sức khoẻ học đường…

Theo Phó Thủ tướng, thực hiện dân chủ cơ 
sở của ngành y tế không chỉ nhằm nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh mà còn phải 
vận động người dân xây dựng nếp sống sinh 
hoạt lành mạnh, chủ động phòng chống dịch 
bệnh, tích cực tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Còn đối với các bệnh viện, Phó Thủ tướng 
nhấn mạnh thực hiện dân chủ cơ sở góp phần 
đẩy mạnh công khai, minh bạch, tăng cường 
tự chủ. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng nghị định về tự chủ bệnh viện, 
Bộ Y tế sớm có hướng dẫn các cơ sở y tế xây 
dựng bộ quy chế mẫu để từng bước chuẩn 
bị cho tự chủ, trong đó quan trọng nhất phải 
công khai, minh bạch công tác tổ chức cán 
bộ, tuyển dụng nhân sự, quy định tài chính…

Lưu ý thời hạn thực hiện liên thông khám 
chữa bệnh trên toàn quốc đối với người bệnh 
có thẻ BHYT đang đến gần, Phó Thủ tướng 
yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các 
bộ ngành, địa phương để xây dựng cơ chế 
đặc thù, trước hết cho các bệnh viện ở Hà 
Nội, TPHCM, để bảo đảm quyền lợi của người 
dân. 

Cùng với đó Bộ Y tế phải đẩy nhanh việc 
sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách để duy 
trì đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế thôn 
bản, kiện toàn hệ thống y tế cơ sở làm cơ sở 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban 
đầu cho người dân, mở rộng độ bao phủ của 
BHYT.

Theo: chinhphu.vn
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3/ Bộ GTVT đi đầu trong kết nối một cửa 
quốc gia

Phó Thủ tướng đánh giá Bộ GTVT là cơ 
quan quản lý nhà nước đi đầu trong kết 
nối thủ tục hành chính với cơ chế một cửa 
quốc gia, một cửa ASEAN, góp phần giảm 
thời gian và chi phí tuân thủ của người dân 
và doanh nghiệp.

Sáng 17/11, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ 
chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc 
gia và tạo thuận lợi thương mại đã làm việc 
với Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Cuộc làm việc nhằm đánh giá tình hình 
thực hiện nhiệm vụ trong 4 tháng qua kể từ 
khi tổ chức Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa 
quốc gia, một cửa ASEAN diễn ra hồi tháng 
7/2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết 
Bộ GTVT là cơ quan đầu tiên Uỷ ban sẽ tiến 
hành làm việc liên quan tới đơn giản, chuẩn 
hoá hoá thủ tục hành chính và kết nối cơ chế 
một cửa quốc gia, một cửa ASEAN nhằm triển 
khai Quyết định số 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế 
hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra 
chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu.

Chủ tịch Uỷ ban nhấn mạnh: “Từ năm 

2019, công tác cải cách thủ tục hành chính, 
cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hải 
quan chuyên ngành phải tiến hành thực chất 
hơn. Quan trọng là sự tương tác tới cảm xúc, 
sự hài lòng của người dân chứ không phải là 
những thay đổi trên văn bản”.

Với Bộ GTVT, cơ quan quản lý các lĩnh vực 
hàng không, đường thuỷ nội địa, đường bộ, 
đăng kiểm, hàng hải và một phần logistics, 
Phó Thủ tướng cho rằng đều trực tiếp liên 
quan tới người dân và doanh nghiệp, trong 
nước quốc tế, nên việc thực hiện các thủ tục 
hành chính qua cơ chế một cửa có ý nghĩa 
rất lớn trong giảm thời gian và chi phí tuân thủ 
của xã hội. 

Thực tế, Bộ GTVT là Bộ luôn đi đầu trong 
kết nối với một cửa quốc gia, một cửa                
ASEAN. Bốn năm trước, Bộ GTVT là Bộ đầu tiên 
tham gia Cơ chế 1 cửa quốc gia, cung cấp 
12 thủ tục hành chính của lĩnh vực hàng hải, 
đường thuỷ nội địa trong giai đoạn thí điểm 
2014-2017.

Theo Tổng cục Hải quan, tới hết năm 2017, 
số hồ sơ của Bộ GTVT chiếm 25,34% tổng số 
hồ sơ và số doanh nghiệp chiếm 38,58% tổng 
số doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa 
quốc gia.

Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành cuối năm 2016, Bộ 
sẽ triển khai tiếp 75 thủ tục hành chính qua cơ 
chế một cửa từ năm 2018- 2020. Tuy nhiên tới 
nay, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng và đưa 
vào sử dụng 70 thủ tục hành chính. Dự kiến tới 
hết tháng 11/2018, Bộ sẽ hoàn thành nốt 5 thủ 
tục lĩnh vực đường bộ, hoàn thành 100% thủ 
tục của cả giai đoạn 2018-2020.

Nhiều thủ tục đưa vào hệ thống một 
cửa quốc gia đã giúp thủ tục đăng ký trực 
tuyến tăng nhanh như đăng kiểm và hiện nay 

Tin cải cách hành chính trung ương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại 
buổi làm việc. - Ảnh: VGP/Thành Chung
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không còn hồ sơ giấy, nhóm thủ tục hàng hải 
tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến luôn ở mức cao, 
trên 90%.

 Đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả công 
tác của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ cho rằng các cơ quan thuộc Bộ đã có 
chung nhận thức và đồng lòng triển khai một 
cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
trong thông quan hàng hoá, đi lại, giảm thiểu 
chi phí cho xã hội. Chính vì vậy, những kết 
quả của Bộ GTVT cũng là tốt nhất trong tất 
cả các Bộ, ngành.

Chủ tịch Uỷ ban đề nghị các Bộ, ngành, 
địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức trong 
triển khai đơn giản hoá, kết nối thủ tục hành 
chính về hàng hoá, phương tiện, con người 
thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 
với một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ 
công trực tuyến cấp độ 1, hoàn thành 100% 
các thủ tục này vào năm 2020, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với kết nối với một cửa quốc gia, 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho 
rằng các bộ, ngành phải thực hiện thực 
chất việc cắt giảm thủ tục hành chính nhằm 
bảo đảm mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh                    
nghiệp, người dân nhưng vẫn bảo đảm được 
sự quản lý của nhà nước.

“Không phải cứ đăng ký cắt giảm 50 - 60% 
thủ tục là xong đâu. Phải soát xét từng loại 
thủ tục, từng loại hàng hoá, tránh trường hợp 
cắt bỏ các thủ tục cần thiết cho quản lý nhà 
nước trong bảo đảm vệ sinh an toàn, giữ gìn 
văn hoá, truyền thống”, Phó Thủ tướng nêu 
vấn đề.

 Cũng trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng việc cắt 
giảm thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng cho 
rằng cần loại bỏ dần việc “tiền kiểm” hàng 
hoá sang “hậu kiểm” dựa trên các nguyên 
tắc quản trị rủi ro: “Doanh nghiệp nhập khẩu 
hàng hoá đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thì 
lần sau cứ để hàng hoá của họ đi luồng xanh. 
Không doanh nghiệp nào dại dột mà lại để 
mất đi uy tín và quyền lợi của mình, thậm chí 
là bị truy tố hình sự. Nhưng cũng có loại hàng 
hoá bắt buộc phải kiểm tra ngay tại cửa khẩu 
chứ không thể “hậu kiểm” khi được lưu thông, 
phân phối trong nội địa được”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT và 
các Bộ, ngành liên quan nêu ý kiến sửa đổi 
Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định về 
điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và 
kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô 
tô theo hướng chỉ kiểm tra mẫu ô tô đại diện 
cho từng kiểu loại, đại diện cho từng kiểu xe 
đối với tất cả các lô hàng, thay vì áp dụng 
cho từng lô xe nhập khẩu.

 Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ GTVT 
Nguyễn Nhật cho biết thời gian đầu các       
doanh nghiệp nhập khẩu gặp một số khó 
khăn nhất định do chưa nắm rõ yêu cầu quy 
định về Giáy chứng nhận kiểu loại ô tô nhập 
khẩu và lo ngại việc tăng thời gian, chi phí 
khi thực hiện kiểm tra theo từng lô hàng nhập 
khẩu.

 Sau 1 năm tích cực phối hợp, hướng dẫn 
triển khai Nghị định, Bộ GTVT cho biết hầu hết ô 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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tô từ các thị trường khác nhau cũng đã nhập 
khẩu về Việt Nam mà không gặp khó khăn, 
vướng mắc. Việc kiểm tra, thử nghiệm theo 
lô trên thực tế cũng không quá phức tạp, tốn 
kém kinh phí và thời gian như phản ánh của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Nhật 
cho biết việc sửa đổi Nghị định 116 cần cân 
nhắc việc có thể tạo ra kẽ hở cho các doanh 
nghiệp nhập khẩu hàng loạt xe và chỉ đăng 
ký kiểm tra cho một lô đại diện (có thể là một 
xe duy nhất do doanh nghiệp chuẩn bị tốt 
nhất) để cơ quan kiểm tra, cấp chứng nhận 
và sau đó, doanh nghiệp tiếp tục đăng ký 
cho các lô nhập khẩu sau với số lượng không 
hạn chế trong 3 năm. Do đó, cơ quan quản lý 
sẽ không kiểm soát được an toàn chất lượng 
linh kiện trên xe nhập khẩu, ảnh hưởng tới an 
toàn và quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo: chinhphu.vn

4/ Địa phương đầu tiên hợp nhất 100% 
Chi cục Thuế

Cục Thuế Hải Dương là Cục Thuế đầu 
tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập 
100% Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi 
cục Thuế khu vực.

Ngày 15/11, tại Hải Dương, Bộ Tài chính đã 
tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Trưởng 
Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế 

trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đây là 
Cục thuế thứ 2 trong cả nước thành lập các 
Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các 
Chi cục Thuế (sau Quảng Ninh).

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương 
Nguyễn Năng Hoàn cho biết: Cục Thuế Hải 
Dương là địa phương đầu tiên sáp nhập 100% 
các Chi cục thuế huyện thành Chi cục Thuế 
khu vực, qua đó đã giảm được 5 đầu mối 
cấp Chi cục thuế và 45 Đội thuế (từ 84 Đội 
thuế xuống còn 39 Đội thuế).

Ông Nguyễn Năng Hoàn cũng nhấn 
mạnh với mô hình mới nên sẽ có sự xáo trộn 
về tổ chức bộ máy, cán bộ. Bên cạnh đó, đời 
sống sinh hoạt của cán bộ công chức sẽ có 
những thay đổi. Tuy nhiên tập thể lãnh đạo và 
cán bộ công chức ngành thuế Hải Dương sẽ 
đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn 
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài 
chính Trần Xuân Hà cho biết, thời gian qua, 
Bộ Tài chính đã phối hợp với UBND tỉnh Hải 
Dương triển khai Quyết định 1867/QĐ-BTC 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất 
10 Chi cục Thuế huyện thành 5 Chi cục Thuế 
khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Để tạo điều kiện cho Cục Thuế Hải Dương 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi triển khai 
chi cục thuế khu vực, Bộ Tài chính đề nghị lãnh 

Tin cải cách hành chính trung ương
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đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm tạo 
điều kiện để tổ chức Đảng của các Chi cục 
thuế khu vực được chuyển sang trực thuộc 
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đồng thời 
đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo các 
Sở, ban ngành liên quan phối hợp với Cục 
Thuế Hải Dương để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Đối với Tổng cục Thuế, Thứ trưởng yêu 
cầu Tổng cục chỉ đạo sát sao về sắp xếp tổ 
chức bộ máy, nhân sự cũng như chuyên môn          
nghiệp vụ, cơ sở vật chất, ứng dụng công 
nghệ thông tin, đồng thời ổn định tư tưởng 
cán bộ để Cục Thuế Hải Dương hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí Thư thường 
trực Tỉnh ủy Hải Dương Vũ Văn Sơn cho biết, 
Ban Tổ chức tỉnh và cơ quan chức năng sẽ 
sớm thực hiện hướng dẫn kiện toàn tổ chức 
Đảng cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của 
các Chi cục Thuế khu vực. Đồng chí Vũ Văn 
Sơn cũng đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế 
sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa các Chi 
cục Thuế khu vực với cấp ủy và chính quyền 
địa phương các cấp để thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn./.

Theo: chinhphu.vn

5/ Sơ kết 3 năm triển khai Luật Hộ tịch: 
Công tác đăng ký hộ tịch ngày càng nền 
nếp, chuyên nghiệp

Sáng ngày 19/11, tại TP.Vinh (Nghệ An) 
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ 
kết 3 năm triển khai thực hiện luật Hộ tịch 
và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Tham dự chủ trì có Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
Nguyễn Khánh Ngọc, Cục trưởng Cục Hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh; 
đại diện Quỹ Unicef, Bộ Y tế, lãnh đạo các Sở 

Tư pháp các tỉnh và đại diện Phòng quản lý 
hộ tịch 27 tỉnh trên cả nước cùng tham dự.

Luật Hộ tịch được Quốc hội thông qua 
tại kỳ họp thứ 8, ngày 20/11/2014, có hiệu lực 
thi hành từ 01/01/2016 được các ngành, các 
cấp tổ chức triển khai thực hiện tịch cực, hiệu 
quả. Qua ba năm triển khai Luật hộ tịch và 
các nhiệm vụ có liên quan về cơ bản công 
tác đăng ký và quản lý hộ tịch đạt được nhiều 
kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời yêu cầu 
đăng ký hộ tịch, được người dân, cơ quan tổ 
chức đánh giá cao.

Theo đó, công tác chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện được lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm triển 
khai đồng bộ hiệu quả. Bộ Tư pháp đã tham 
mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch 
triển khai thi hành Luật Hộ tịch, chủ động phối 
hợp với các bộ, ngành, các tỉnh thành phố 
tổ chức triển khai. Công tác quán triệt, tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản của 
Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết với 
nhiều hình thức phong phú.

Thực hiện rà soát văn bản QPPL có liên 
quan đảm bảo phù hợp với Luật Hộ tịch, kết 
quả cho thấy phần lớn các quy định pháp 
luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực hộ 
tịch cơ bản đều phù hợp với quy định của 
Luật hộ tịch; Công tác đôn đốc, hướng dãn 

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

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại 
Hội nghị.
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thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, 
hiệu quả. Với chức năng quản lý nhà nước, 
hướng dẫn nghiệp vụ, Bộ Tư pháp thường  
xuyên, tích cực trao đổi với các bộ, ngành 
liên quan và một số Cơ quan đại diện ngoại 
giao của nước ngoài tại Việt Nam về các 
vướng mắc thực tiễn triển khai thực hiện các 
thủ tục đăng ký hộ tịch, kịp thời tháo gỡ cho 
địa phương, người có yêu cầu đăng ký hộ 
tịch.

Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn 
tiến hành thường xuyên kịp thời, giúp tháo gỡ 
những vướng mắc trong thực tế triển khai thi 
hành Luật Hộ tịch; Việc bố trí cơ sở vật chất 
phục vụ công tác đang ký hộ tịch, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch 
được chú trọng, đầu tư. Phần mềm đăng ký, 
quản lý hộ tịch dùng chung được mở rộng 
phạm vi áp dụng, bước đầu xây dựng được 
cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Công Khanh, Cục 
trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 
công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đã 
được tiến hành thường xuyên kịp thời, giúp 
tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế triển 
khai

Việc đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội 
ngũ công chức làm công tác hộ tịch được 
triển khai thường xuyên có hiệu quả. Nhằm 
chuẩn hóa, nâng cao năng lực của công 
chức làm công tác hộ tịch, Bộ Tư pháp đã 
phê duyệt khung, xây dựng nội dung chương 
trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Tổ chức 
7 lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ hộ 
tịch nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực 
hiện Luật hộ tịch, giải đáp, tháo gỡ kịp thời 
các vướng mắc. Tại các địa phương, UBND 
các cấp đã quan tâm đến việc bố trí công 
chức có chất lượng, trình độ, đủ tiêu chuẩn 
để đảm nhiệm công tác đăng ký hộ tịch. Bên 
cạnh đó, hệ thống pháp luật về hộ tịch không 
ngừng được hoàn thiện, qua 3 năm triển khai 
đã phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho 
công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham 
luận trao đổi sôi nổi xung quanh kinh nghiệm 
thực hiện Luật hộ tịch cũng như các khó khăn 
vướng mắc cần tháo gỡ như: việc phối hợp 
với các đơn vị như Công an, Tòa án còn chưa 
được các đơn vị chú trọng; nhiều địa phương 
bổ nhiệm cán bộ văn hóa, địa chính hay 
cán bộ khác làm tư pháp…Các ý kiến cũng 
đề nghị Bộ cần có ý kiến khi địa phương bổ 
nhiệm cán bộ tư pháp hộ tịch thì cần phải có 

Tin cải cách hành chính trung ương

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc 
(bên phải) và Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực Nguyễn Công Khanh (bên trái) chủ 
trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn 
Khánh Ngọc nhận định: sự hài lòng của người 
dân trong công tác hộ tịch được ghi nhận, được 
đánh giá cao trong việc cải cách hành chính. 
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ý kiến của ngành tư pháp đối với các trường 
hợp này.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn 
Khánh Ngọc nhận định: sự hài lòng của người 
dân trong công tác hộ tịch được ghi nhận, 
được đánh giá cao trong việc cải cách hành 
chính. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn 
Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương các kết 
quả đạt được sau 3 năm thi hành Luật Hộ tịch. 
Thứ trưởng nhấn mạnh, sự hài lòng của người 
dân trong công tác hộ tịch được ghi nhận, 
được đánh giá cao trong việc cải cách hành 
chính. Người dân không còn bị gây khó dễ 
trong việc đến các cơ quan công sở để giải 
quyết công việc liên quan đến hộ tịch. Công 
tác đăng ký hộ tịch từng bước đi nề nếp hơn 
và chuyên nghiệp hơn, đội ngũ làm công tác 
hộ tịch từ trung ương đến cấp xã được củng 
cố kiện toàn, cải cách thủ tục hành chính 
được đẩy mạnh. Dữ liệu hộ tịch được lưu giữ 
lâu dài để sử dụng, số liệu thống kê chính xác 
hơn, ứng dụng CNTT được áp dụng trong việc 
lưu trữ thông tin được các địa phương chú 
trọng; Công tác thanh tra kiểm tra thường 
xuyên, phát hiện sai sót để sửa đổi.

“Với những kết quả đạt được trong 3 năm 
triển khai thi hành Luật hộ tịch đã khẳng định 
vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác 
hộ tịch đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm 
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người 
dân. Kết quả đó có sự đóng góp của nhiều 
cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, trong đó 
có đội ngũ làm công tác đăng ký, quản lý 
hộ tịch từ Trung ương đến địa phương”, Thứ 
trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nói.

Theo: baophapluat.vn

6/ Cần Thơ thí điểm bí thư cấp ủy kiêm 
chủ tịch UBND

Từ nay đến năm 2020, Cần Thơ sẽ thí 
điểm kiêm nhiệm chức danh bí thư cấp ủy 
đồng thời là chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ 
và 19 xã, phường, thị trấn của Thành phố.

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt Đề án 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan 
hành chính giai đoạn đến năm 2020 theo 
hướng giảm tối thiểu 10% đầu mối bên trong 
của các cơ quan hành chính cấp thành phố.

Thời gian triển khai thực hiện của đề án từ 
năm 2018 đến 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao 
Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo 
dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 
và địa phương triển khai thực hiện, đồng thời, 
báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện 
theo đúng quy định.

Tính đến tháng 6/2018, Cần Thơ có 1.923 
công chức, trong đó, cấp thành phố có 1.178 
công chức và cấp huyện có 745 công chức.

Qua đánh giá chung cho thấy, việc bố 
trí nhân sự tại các phòng chuyên môn thuộc 
các cơ quan chuyên môn cấp thành phố 
chưa bảo đảm số lượng biên chế theo định 
hướng của Chính phủ (phải bố trí tối thiểu 6 
biên chế/phòng) ảnh hưởng đến chất lượng 
quản lý cũng như thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ được giao, chưa đáp ứng yêu cầu quản 
lý đa ngành, đa lĩnh vực trong giai đoạn hiện 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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nay.
Vì vậy, để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 

máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt 
động hiệu quả, Cần Thơ thực hiện phương 
án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 
22 cơ quan, tổ chức hành chính theo hướng 
giảm 42 đầu mối bên trong. Trong đó giảm 3 
chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính 
cấp thành phố và 3 phòng thuộc chi cục.

Cụ thể, có 15 Sở: Nội vụ, Sở Tư pháp,            
LĐTB&XH, KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, GTVT, 
Xây dựng, NN&PTNT, KH&CN, Y tế, TT&TT, 
VHTT&DL, Ngoại vụ, GD&ĐT; Ban Dân tộc, Ban 
Quản lý các khu chế xuất, Thanh tra Thành 
phố, Văn phòng HĐND Thành phố nằm trong 
nhóm đối tượng được sắp xếp lại bộ máy tổ 
chức.

Các cơ quan nói trên sẽ phải giảm từ 1-5 
đầu mối, sáp nhập một số phòng trực thuộc 
đơn vị hoặc chuyển đổi chức năng cho phù 
hợp. Đặc biệt, đề án còn triển khai thực hiện 
thí điểm kiêm nhiệm người đứng đầu. Cụ thể, 
thí điểm kiêm nhiệm chức danh bí thư cấp ủy 
đồng thời là chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ 
và 19 xã, phường, thị trấn của Thành phố.

Thí điểm trưởng ban ban tổ chức cấp ủy 
kiêm trưởng phòng phòng nội vụ tại huyện 
Phong Điền và Vĩnh Thạnh.

Theo: chinhphu.vn

7/ Bạc Liêu công bố quyết định hợp 
nhất 2 Sở

Ngày 15/11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ 
chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh 
về hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch với Sở Thông tin - Truyền thông, thành 
lập Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du 
lịch (Sở VH-TT-TT&DL).

Theo đó, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Văn 
hóa; thông tin và truyền thông; gia đình; thể 
dục, thể thao, du lịch; báo chí; xuất bản; 
bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; 
công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và 
truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông 
tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền 
thông; các dịch vụ sự nghiệp công thuộc 
ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức và hoạt động, Sở 
Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có 
Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng 
chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, đơn vị sự  
nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao 
và Du lịch lập các thủ tục về điều động, bố 
trí, phân công nhiệm vụ cho công chức lãnh 
đạo, quản lý theo phân cấp; trình Chủ tịch 
UBND tỉnh tạm giao biên chế hành chính, sự 
nghiệp cho đơn vị theo đề án đã được phê 
duyệt; thực hiện tinh giản biên chế đối với 
công chức, viên chức không đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn theo quy định; phối hợp các ngành 
chức năng có liên quan thực hiện công tác 
tổ chức bàn giao kết thúc chậm nhất đến 
hết ngày 31/12/2018 để Sở Văn hóa, Thông 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung 
trao Quyết định cho lãnh đạo Sở VH-TT-TT&DL.
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tin, Thể thao và Du lịch chính thức đi vào hoạt 
động kể từ ngày 1/1/2019.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối 
hợp các ngành chức năng có liên quan tiến 
hành kiểm kê, xác định giá trị tài sản của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông 
tin và Truyền thông để tiến hành bàn giao 
nguyên trạng trang thiết bị làm việc, tài liệu, 
hồ sơ, chứng từ có liên quan về Sở Văn hóa, 
Thông tin, Thể thao và Du lịch tiếp tục khai 
thác, quản lý, sử dụng kể từ ngày 1/1/2019./.

Theo: chinhphu.vn

8/ 9 kỳ vọng của Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc với thành phố Hà Nội

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
dành lời khen ngợi cho Hà Nội về 9 nhóm 
vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, 
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu 
hút đầu tư...và đề nghị Hà Nội cần tiếp tục 
quan tâm, làm tốt hơn để luôn là thành phố 
đi đầu.

Tổ công tác của Thủ tướng do Tổ trưởng 
Tổ công tác Mai Tiến Dũng dẫn đầu vừa có 
buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội về tình hình 
thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 
tướng giao. Thay mặt Tổ công tác, Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng đã chuyển lời khen ngợi của 
Thủ tướng Chính phủ tới TP. Hà Nội, hệ thống 
chính quyền địa phương của Thủ đô. Trong đó, 
đánh giá rất cao vai trò cá nhân của đồng 
chí Chủ tịch UBND Thành phố, đã chủ động, 
quyết liệt, năng động, sáng tạo, rất nhiều đổi 
mới, không ngại va chạm, cùng với đồng chí 
Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Thành phố tạo 
chuyển biến rất mạnh so với đầu nhiệm kỳ”.

Cụ thể, Thủ tướng khen ngợi Hà Nội về 
9 nhóm vấn đề. Trong đó, có các nội dung 
liên quan đến cải cách hành chính, tạo môi 

trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư, 
hoạt động đối ngoại, công tác quy hoạch và 
các chỉ số kinh tế tăng trưởng cao...

Tuy nhiên, ông Mai Tiễn Dũng cũng nêu 
rõ, những kết quả đạt được của Hà Nội là rất 
đáng khích lệ, nhưng với vai trò, vị trí rất quan 
trọng, Thủ tướng đề cập một số vấn đề Hà Nội 
cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn để luôn là 
Thành phố đi đầu.

Thứ nhất, quan tâm hơn tiến độ cổ phần 
hóa và thoái vốn.

Thứ hai, trong công tác quy hoạch, cần 
quan tâm đồng bộ, kịp thời, quan tâm đô thị 
hóa, nhất là những địa phương sau mở rộng 
địa giới, vấn đề hạ tầng kết nối với trung tâm, 
vấn đề tỷ lệ dân cư nội đô và ngoại ô để có 
một đô thị thực sự hiện đại. “Làm sao kết nối 
khu vực nông thôn với khu vực đô thị, mà là đô 
thị thông minh, với giao thông thông minh”, Tổ 
trưởng Tổ công tác cho hay.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, rà soát cắt gọn các thủ tục, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin. Mong muốn 
của người dân và doanh nghiệp còn lớn hơn 
rất nhiều, như tỷ lệ hồ sơ điện tử phải cao hơn 
nữa, có thể nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt 
và trả hồ sơ toàn bộ trên nền điện tử nhanh 
nhất.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh:VGP)
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“Nếu người ta nhìn toàn ký mực tươi thế 
này thì không ổn, nếu làm qua mạng thì từng 
phút từng giây ai xử lý sẽ lưu vết toàn bộ 
trên mạng. Hiện chúng tôi đã thực hiện Văn 
phòng Chính phủ không giấy tờ, chữ ký số”, 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ.

Thứ tư, siết chặt hơn nữa kỷ luật kỷ cương 
hành chính, củng cố chính quyền các cấp 
chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, 
xử lý cán bộ bộ sách nhiễu.

Thứ năm, kiên quyết xử lý các sai phạm 
trong quản lý đất đai.

Thứ sáu, Thủ tướng cho rằng vừa qua Hà 
Nội đã thực hiện công trình hạ đê Yên Phụ 
rất đẹp, tạo lưu thông tốt, cần tính toán, cân 
nhắc thực hiện dự án đến khu vực cầu Thăng 
Long. Ngoài ra, cũng cần quan tâm và dành 
nhiều ưu tiên cho phát triển vùng ngoại ô, 
các đơn vị địa chính ở ngoại ô, tạo diện mạo 
chung cho thành phố

Thứ bảy, quan tâm hơn nữa công tác đền 
bù giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai.

Thứ tám, cần quan tâm và dành nhiều ưu 
tiên cho phát triển vùng ngoại ô để tạo đà 
phát triển chung.

Thứ chín, về công tác quản lý môi trường, 
phòng chống cháy nổ, các vấn đề liên quan 
như coi giữ xe, vệ sinh đô thị... đề nghị Thành 
phố tiếp tục thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để 
các vấn đề trong bối cảnh hoạt động kinh tế 
rất sôi động.

Tại buổi làm việc, ý kiến các thành viên Tổ 
công tác, chuyên gia và đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp đều đánh giá cao những kết 
quả đạt được của Hà Nội, bày tỏ kỳ vọng Hà 
Nội có thể làm tốt hơn nữa, với tốc độ tăng 
trưởng từ 10% trở lên để thực sự là một cực 
tăng trưởng của cả nước.

Theo: baodautu.vn

9/ Quảng Bình đánh giá việc thực hiện 
cải cách hành chính

Tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch 
triển khai xác định chỉ số cải cách hành 
chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và UBND xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo điều 
kiện để các cơ quan, tổ chức, công dân giám 
sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, công tác 
quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà 
nước và chất lượng thực thi công vụ của 
cán bộ, công chức; đồng thời công bố chỉ 
số CCHC năm 2018 của các cấp, làm cơ sở 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng 
lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan hành chính. Trên cơ 
sở kết quả đánh giá, phân loại chỉ số CCHC, 
xác định những mặt còn hạn chế, đề ra giải 
pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác này trong thời gian tiếp theo.

Nội dung triển khai đánh giá gồm: Tổ 
chức tự đánh giá, xác định chỉ số; điều tra xã 
hội học; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả 
tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Mỗi tiêu chí và tiêu chí thành phần 
được chấm điểm phải có tài liệu kiểm chứng 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung 
tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình. 

Ảnh: LINH HOÀNG
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kèm theo. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở 
Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, 
Khoa học và Công nghệ thẩm định, thống 
nhất tham mưu UBND tỉnh công bố chỉ số 
CCHC năm 2018 của sở, ban, ngành, UBND 
cấp huyện. UBND cấp huyện công bố chỉ số 
CCHC năm 2018 của UBND cấp xã. Thời gian 
hoàn thành công tác thẩm định, xếp hạng, 
công bố chỉ số CCHC các cấp trước ngày 
30-1-2019.

Theo: nhandan.com.vn

10/ Ngành Nông nghiệp Nghệ An tinh 
giản 115 người

Đó là số liệu được Sở NN & PTNT báo 
cáo với đoàn kiểm tra công tác cải cách 
hành chính sáng 22/11.

Thời gian qua, công tác cải cách hành 
chính được Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực 
hiện.

Kết quả, năm 2017, Sở chỉ đạo các phòng, 
đơn vị, rà soát 81 thủ tục hành chính (TTHC), 
tổng số TTHC sau khi rà soát được sửa đổi, bổ 

sung là 89. Năm 2018, Sở tiến hành rà soát, 
đánh giá 89 TTHC, số thủ tục hành chính sau 
khi rà soát, đánh giá được sửa đổi, bổ sung 
ban hành mới là 102; đơn giản hóa 74 TTHC và 
văn bản quy phạm pháp luật sau khi rà soát, 
đánh giá.

Sở đã ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến 
tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn 
để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các hồ sơ 
TTHC trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từ 
ngày 1/1/2017. Qua đó đã cung cấp 66 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 2 TTHC dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (khóa XII) và Đề án 09 của Tỉnh ủy về 
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 
và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức.

Theo đó, Sở đã xây dựng Đề án “Hợp nhất 
các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn 
nuôi và thú y, Ban phát triển nông thôn miền 
núi thành Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông 
nghiệp cấp huyện” trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh 
thẩm định, phê duyệt đề án; trình Sở Nội vụ 
thẩm định, phê duyệt đề án vị trí việc làm của 
7 chi cục.

Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, 
đã đổi mới 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp. 
Hoàn thành việc cổ phần hóa 2 công ty TNHH 
MTV. Tiếp tục thực hiện, sắp xếp, đổi mới 5 
công ty TNHH MTV nông nghiệp: Chè, cà phê, 
cao su An Ngãi, Xuân Thành.

Năm 2018, biên chế của toàn ngành 
Nông nghiệp tỉnh đã giảm 115 người, đạt tỷ lệ 
7,32% so với năm 2015.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nguyễn Tiến Lâm cho biết: Đặc thù của Sở 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Nguyễn Tiến Lâm báo cáo kết quả 
thực hiện công tác cải cách hành chính. 

Ảnh: Thanh Lê
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Nông nghiệp là Đảng bộ nhiều tổ chức cơ sở 
đảng, với gần 600 đảng viên, 70 đơn vị trực 
thuộc. Công tác cải cách hành chính là nhu 
cầu nội tại, thiết yếu phục vụ công tác điều 
hành, chỉ đạo của Sở. 

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc 
Sở Nội vụ Lê Đình Lý đánh giá cao công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp trong 
công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một 
trong những đơn vị đi đầu trong tổ chức Hội thi 
tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính, qua 
đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của cán bộ, công chức đối với công tác này.

Sở cần chỉ đạo khắc phục những tồn tại 
hạn chế sau kết luận của đoàn kiểm tra như 
khắc phục việc ban hành chưa đúng thể 
thức, tăng cường vai trò cấp ủy Đảng đối với 
công tác cải cách hành chính, tuyên truyền 
người dân và doanh nghiệp nắm rõ dịch vụ 
công trực tuyến, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, 
thực thi nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy 
khoa học, hiệu lực hiệu quả…

Theo: baonghean.vn

11/ Thừa Thiên Huế triển khai nhiều giải 
pháp đẩy mạnh cải cách dịch vụ hành 
chính công

Trong những năm gần đây, việc ứng 
dụng CNTT vào các hoạt động của nhà 
nước nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động 
hiệu quả phục vụ tốt cho người dân và      
doanh ghiệp luôn được Đảng và Chính phủ 
đặt lên hàng đầu.

Là một trong những địa phương tiên 
phong trong việc cải cách hành chính gắn 
với ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). 
Trong những năm qua, việc đầu tư hạ tầng 
thiết bị và ứng dụng CNTT cho xây dựng chính 
quyền điện tử đã được tỉnh Thừa Thiên Huế 
quan tâm, tích cực triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp cải cách hành chính gắn với ứng 
dụng công nghệ thông tin. Đến thời điểm này, 
hạ tầng “cơ quan điện tử” cơ bản đáp ứng 
tiêu chuẩn phục vụ công tác xây dựng chính 
quyền điện tử. 

Trong đó, mô hình Trung tâm phục vụ 
Hành chính công (TTPVHCC) được coi là bước 
đột phá về cải cách hành chính và hiện đại 
hóa nền hành chính của tỉnh; thể hiện quyết 
tâm cải cách của lãnh đạo tỉnh, hướng tới sự 
thuận lợi và nâng cao mức độ hài lòng cho 
người dân.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý kết luận 
cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
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Trong năm 2017 và đầu năm 2018, tỉnh 
Thừa Thiên Huế đã tổ chức rất thành công mô 
hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công các 
cấp. Bao gồm Trung tâm PVHCC cấp tỉnh và 
9 trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp 
huyện cũng được thành lập và đi vào hoạt 
động. Hiện nay, tỉnh cũng đang triển khai mô 
hình một cửa hiện đại cấp xã nhằm xây dựng 
mô hình thống nhất, đồng bộ từ các cấp, 
tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, 
đáp ứng kỳ vọng về sự đổi mới, đột phá trong 
công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Với sự đồng bộ hệ thống liên thông thủ 
tục từ cấp xã đến cấp tỉnh, Trung tâm hành 
chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả hiện đại cấp xã đã giúp các cấp 
lãnh đạo giám sát, theo dõi cụ thể và đôn 
thúc quá trình giải quyết thủ tục hành chính 
của các đơn vị chuyên môn.

Từ sự đồng bộ đó, với mục tiêu tạo sự 
thống nhất và quyết tâm cao của các hệ 
thống chính trị trong việc cải cách thủ tục 
hành chính và giải quyết công việc của tổ 
chức cá nhân, đưa ứng dụng CNTT vào quá 
trình tiếp nhận xử lý các TTHC tại trung tâm 
hành chính công được số hóa và được cắt 
giảm theo hướng đơn giản, được lưu trữ sử 
dụng chung và được kết nối giải quyết trực 
tuyến tạo lập môi trường làm việc văn minh, 
hiện đại giải quyết nhanh hiệu quả các thủ 
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Triển khai mô hình TTHCC các cấp đã đạt 
được 3 mục tiêu. Thứ nhất đảm bảo người dân 
chỉ nộp hồ sơ và nhận hoàn trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại một địa điểm duy 
nhất nhằm quản lý thống nhất, đồng bộ việc 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. 
Thứ hai là đảm bảo số hóa, tạo lập hồ sơ điện 

tử và lưu vết toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận tại 
trung tâm, hướng tới những thành phần hồ sơ 
này không cần phải nộp lại khi công dân, tổ 
chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính 
tại các Trung tâm Hành chính công ở lần tiếp 
theo trên địa bàn toàn tỉnh...; Thứ ba đảm bảo 
việc giám sát, theo dõi quá trình tiếp nhận, 
xử lý và hoàn trả thủ tục hành chính nhanh, 
gọn, công khai minh bạch, giảm chi phí thực 
hiện TTHC, tăng cường tính liên thông trong 
giải quyết TTHC cũng như đánh giá mức độ 
hài lòng, các chỉ số, năng lực cạnh tranh của 
địa phương... tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp; tạo điều kiện cho chính quyền 
địa phương giám sát, đôn đốc, theo dõi một 
cách khách quan, độc lập...

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ 
thể như đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm 
áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp, ủy 
quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới trực 
tiếp giải quyết TTHC; nghiên cứu lồng ghép 
các thủ tục có liên quan để giảm thời gian, 
hồ sơ và chi phí cho tổ chức, cá nhân; bố trí 
con người đủ năng lực, đủ thẩm quyền thực 
hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục hoàn thiện 
các phân hệ phần mềm phục vụ hoạt động 
của Trung tâm HCC; thực hiện liên thông giải 
quyết TTHC từ cấp xã, cấp huyện đến cấp 
tỉnh để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và triển 
khai dịch vụ bưu chính công ích và cung 
cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho cá nhân, 
tổ chức đăng ký TTHC trực tuyến và có thể 
thanh toán phí, lệ phí và thuế trên môi trường 
mạng nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí thực 
hiện TTHC.

Theo: thanhnien.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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12/ Lai Châu: Bàn bạc đề án thí điểm 
hỗ trợ bộ phận một cửa qua Bưu điện

Tỉnh Lai Châu và Bưu điện Việt Nam đã 
bàn bạc đề án Bưu điện Việt Nam sẽ phối 
hợp đẩy mạnh tham gia vào quy trình nâng 
cao chỉ số cải cách hành chính trên địa 
bàn tỉnh Lai Châu. Tham gia hỗ trợ bộ phận 
1 cửa cấp trong việc tiếp nhận và trả kết 
quả 1 cửa, tham gia triển khai chính quyền 
điện tử, hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực 
tuyến.

Theo tin từ Bưu điện Việt Nam, UBND tỉnh 
Lai Châu vừa có buổi làm việc nhằm đánh 
giá tính hiệu quả đối với những nội dung, giải 
pháp đề xuất của Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam (VietnamPost) về việc tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích và Hỗ trợ Bộ 
phận một cửa các cấp theo Nghị định số      
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 
phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, 
cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đề 
xuất một số nội dung tham gia thực hiện 
nâng cao chất lượng cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, Bưu 
điện Việt Nam tham gia vào việc cải cách 
hành chính triển khai chính quyền điện tử 
trên địa bàn tỉnh như: Bưu điện Việt Nam sẽ 
phối hợp đẩy mạnh triển khai Quyết định số                                          
45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để 
nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa 
bàn tỉnh Lai Châu. Tham gia hỗ trợ bộ phận 1 
cửa cấp trong việc tiếp nhận và trả kết quả 
1 cửa, tham gia triển khai chính quyền điện 
tử, hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến. 
Đồng thời, triển khai thí điểm sự tham gia của 
Bưu điện trong việc hỗ trợ bộ phận 1 cửa ở cả 
3 cấp trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ đã có chủ trương phát triển 
chính phủ điện tử, chính quyền điện tử dựa 
trên dữ liệu và dữ liệu mở, hướng tới Chính 
phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh 
triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giai 
đoạn 2021-2025 có 80% thủ tục hành chính 
được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở 
lên. Các phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành của các Bộ, ngành, địa phương được 
kết nối, liên thông qua trục văn bản quốc gia, 
tăng cường xử lý hồ sơ, công việc qua môi 
trường mạng. Huy động và sử dụng có hiệu 
quả mọi nguồn lực cho phát triển Chính phủ 
điện tử, tăng cường thuê dịch vụ CNTT, bảo 
đảm tính ổn định, bền vững và hiệu quả.

Đại diện Sở TT&TT Lai Châu đề nghị Bưu 
điện Việt Nam sớm xây dựng Đề án cụ thể 
để lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành và 
giao cho cơ quan thẩm định, đầu mối tiếp 
nhận ý kiến tham gia và sớm hoàn thành Đề 
án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định… Đồng 
thời phân tích, đánh giá hiệu quả phương án 
xây dựng Đề án, đề xuất các dịch vụ mà Bưu 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Đại diện Sở TT&TT Lai Châu và Bưu điện Việt 
Nam đã bàn bạc giải pháp tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ 
bộ phận một cửa qua dịch vụ bưu chính. 

Ảnh VietnamPost
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điện đảm nhận đảm bảo hiệu quả mang đặc 
thù của tỉnh hướng tới chính quyền đem lại sự 
hài lòng của người dân.

Theo: ictnews.vn

13/ Đầu tháng 1.2019 đi vào hoạt động
Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ 

chính thức hoạt động kể từ tháng 1.2019. 
Thông tin này được phát đi đã có không 
ít người băn khoăn vì sao một Trung tâm 
Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã 
từng được đánh giá là mô hình 3 trong 1 
tốt, một mô hình kiểu mẫu khiến cho nhiều 
tỉnh, thành khác đến nghiên cứu, học tập… 
lại phải kết thúc chỉ sau 2 năm vận hành

Kể từ ngày vận hành (9.1.2017), Trung tâm 
Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã trở 
thành trung tâm đầu mối giải quyết các thủ 
tục hành chính. Hình ảnh cán bộ thân thiện 
ở mô hình thống nhất một cửa, một đầu mối, 
100% các sở, ngành thuộc tỉnh đều đã cắt 
giảm 30% thời gian, thủ tục hành chính trên 
nguyên tắc “công khai - minh bạch - chất 
lượng - đúng hẹn”, “tiếp nhận, thẩm định, 
phê duyệt tại chỗ” đã nhận nhiều sự hài lòng 
của người dân và doanh nghiệp khi đến giao 
dịch.

Theo nhận định của những người giao 
dịch, đây là một mô hình tích hợp mới mẻ, 
kết hợp 3 chức năng lồng ghép trong 1 cơ 
quan. Không chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, 
thủ tục hành chính, trung tâm này còn là nơi 
tổ chức những cuộc xúc tiến đầu tư, hỗ trợ 

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

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư 
tỉnh Quảng Nam.
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doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được 
niêm yết công khai, minh bạch, có thể nhanh 
chóng truy cập trên hệ thống chính quyền 
điện tử và giám sát cụ thể... Tất cả cơ quan 
quản lý lẫn người dân, doanh nghiệp và nhà 
đầu tư cho rằng khởi sự của trung tâm này 
có thể đánh giá là thành công trong việc 
giải quyết các thủ tục hành chính và xúc tiến 
đầu tư vào khu vực Quảng Nam. Hơn 70% số 
lượng bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, 
ngành đã dần dần chuyển sang thực hiện tại 
trung tâm và năng lực cán bộ đủ thẩm quyền 
xử lý công việc tại trung tâm... đã đánh dấu 
bước chuyển mới, thay đổi thái độ phục vụ 
của công, viên chức trong việc thực thi công 
vụ, thể hiện rõ một nền hành chính phục 
vụ. Chính sáng kiến này đã góp phần giúp 
Quảng Nam trở thành gương mặt “sáng giá” 
trong TOP 10 tỉnh, thành có thứ hạng PCI cao 
nhất nước

Vì thế chẳng có gì lạ khi công luận tỏ ra 
băn khoăn trước sự thay đổi hay dịch chuyển 
vị thế của trung tâm này. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Văn Tân nói, sự sắp xếp này được 
thực hiện theo Nghị định 61/2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. Các tỉnh, 
thành, sở, ngành liên quan đều thống nhất tổ 
chức lại trung tâm theo đúng tinh thần nghị 
quyết để tinh giảm đầu mối, sắp xếp lại các 
đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hiệu quả 
hơn. Tất cả đều theo chủ trương của Trung 
ương Đảng, Nghị định Chính phủ chứ không 
tự Quảng Nam tạo ra sự sắp xếp này và cũng 
không phải Trung tâm Hành chính công và 
xúc tiến đầu tư hoạt động kém hiệu quả. Đó 
là lý do có thể hiểu khi chỉ còn hơn 1 tháng 
nữa sẽ vận hành theo tên mới, cho dù có đôi 
chút xáo trộn, nhưng không có bất kỳ sự xao 

lãng nào của từng viên chức của cơ quan 
này. Vì thế, UBND tỉnh cũng đã khuyến cáo, 
yêu cầu các sở, ngành liên quan khi chuyển 
giao nhiệm vụ hay tiếp nhận viên chức đến 
phải tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm bố trí 
cán bộ hiệu quả trên chính năng lực thừa 
hành công vụ để họ có thể hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao như đã từng thành 
công khi đảm đương vị trí công tác tại trung 
tâm cũ.

Theo: baoquangnam.vn

14/ Giảm 36 đơn vị sau sắp xếp, kiện 
toàn hệ thống tổ chức y tế

Sau khi kiện toàn hệ thống tổ chức, 
ngành y tế Quảng Nam sẽ giảm được 36 
đơn vị, 4 công chức (trong tổng số 7 biên 
chế công chức sẽ giảm theo đề án vị trí 
việc làm và tinh giản biên chế đến năm 
2021) và 93 biên chế sự nghiệp (trong tổng 
số 590 biên chế sự nghiệp sẽ giảm theo đề 
án tinh giản biên chế đến năm 2021).

Theo đề án kiện toàn hệ thống tổ chức 
y tế Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định số 3427/QĐ-UBND, sau khi sắp 
xếp, kiện toàn, đơn vị hành chính trực thuộc 
Sở Y tế giảm còn 5 phòng chuyên môn và 2 
chi cục.

Đối với khối sự nghiệp công lập tuyến tỉnh, 
sau khi sắp xếp, kiện toàn còn 15 đơn vị, giảm 
được 4 đơn vị và 18 biên chế, đạt 10,3%.

Ở tuyến huyện, sau khi sắp xếp, kiện toàn 
còn 18 đơn vị, giảm được 18 đơn vị và 40 biên 
chế. Phòng khám đa khoa khu vực và tuyến 
xã sau khi sắp xếp, kiện toàn sẽ có 236 trạm y 
tế và 8 phòng khám đa khoa khu vực; giảm 
12 đơn vị đầu mối và 34 biên chế.

Riêng đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và 
cộng tác viên dân số sẽ giảm từ 4.361 người 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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xuống còn khoảng 3.000 người.
Cụ thể, tháng 12.2018, Sở Y tế sẽ hoàn 

thành giải thể Phòng Quản lý hành nghề y 
dược tư nhân - bảo hiểm y tế và giao chức 
năng, nhiệm vụ cho Phòng Nghiệp vụ y, 
Phòng Nghiệp vụ dược thuộc sở thực hiện; 
sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Văn 
phòng sở thành Phòng Tổ chức - hành chính 
thuộc sở.

Ở tuyến tỉnh sẽ sáp nhập 5 trung tâm thực 
hiện chức năng dự phòng: Trung tâm Y tế dự 
phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét - bướu 
cổ, Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức 
khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, dự kiến đi vào 
hoạt động từ ngày 1.1.2019.

Đồng thời sáp nhập bộ phận kiểm nghiệm 
thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 
vào Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm 
Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 
nâng cấp Trung tâm Da liễu Quảng Nam hiện 
nay lên thành Bệnh viện Da liễu; thành lập 
Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam trên cơ sở 
tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Ở tuyến huyện, sáp nhập trung tâm dân 
số - kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, 
thành phố vào trung tâm y tế huyện, thị xã, 
thành phố.

Ở tuyến xã, xây dựng và phát triển trạm y 
tế xã, phường, thị trấn hoạt động theo nguyên 
lý y học gia đình.

Mỗi tổ dân phố có 1 nhân viên; mỗi thôn, 
bản có 2 nhân viên thực hiện nhiệm vụ cộng 
tác viên dân số - gia đình - trẻ em và y tế thôn 
bản.

Theo: baoquangnam.vn

15/ Sắp xếp lại Sở VH-TT&DL
Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ 

Việt Nam anh hùng sáp nhập vào Trung 
tâm Quản lý di tích và danh thắng; Trung 
tâm Phát hành phim và chiếu bóng cùng 
Tạp chí Văn hóa Quảng Nam sáp nhập 
vào Trung tâm Văn hóa Quảng Nam… là 
những nội dung quan trọng tại buổi góp ý 
dự thảo Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy Sở 
VH-TT&DL”, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần 
Văn Tân chủ trì ngày 16.11.

Hoàn thành sắp xếp trước 1.1.2019
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở 

VH-TT&DL cho biết, cơ cấu tổ chức của sở 
hiện tại gồm: ban giám đốc (1 giám đốc, 
3 phó giám đốc), 9 phòng và 12 đơn vị sự        
nghiệp. Tổng số người làm việc tính đến ngày 
31.10 là 384 người (biên chế: 233 người; hợp 
đồng 68: 21 người; hợp đồng: 130 người).

Theo ông Hồng, dù số lượng đông nhưng 
hiệu quả công việc không cao do sắp xếp bộ 
máy chưa hợp lý. Chức năng, nhiệm vụ ở một 
số đơn vị có sự chồng chéo; một số phòng, 
đơn vị có nhiệm vụ tương đồng, hỗ trợ, liên 
thông nhưng còn cắt khúc. Chất lượng công 
chức, viên chức ở một số vị trí chưa phù hợp, 
chưa đảm bảo yêu cầu… Do đó, việc sắp 

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

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì 
buổi góp ý sắp xếp lại Sở VH-TT&DL. 

Ảnh: VĨNH LỘC
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xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 
quả là cần thiết.   

“Sau khi sắp xếp sẽ giảm 9 phòng hiện tại 
xuống còn 7 phòng. Cụ thể, sáp nhập Phòng 
Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính kế hoạch 
vào Văn phòng với tên gọi là Văn phòng sở, 
lộ trình hoàn thành trước ngày 1.1.2019; đổi 
tên gọi Phòng Quản lý lưu trú thành Phòng 
Nghiệp vụ du lịch; đổi tên Phòng Quản lý lữ 
hành thành Phòng Quy hoạch và phát triển 
tài nguyên du lịch. Đồng thời giữ nguyên các 
phòng: Thanh tra, Quản lý văn hóa, Xây dựng 
nếp sống văn hóa và gia đinh, Nghiệp vụ thể 
thao” - ông Hồng cho biết.

Với 12 đơn vị trực thuộc sở, sau khi tinh 
gọn sẽ còn 9 đơn vị. Cụ thể, chuyển giao 8 
Đội chiếu bóng lưu động tại các huyện miền 
núi do Trung tâm Phát hành phim và chiếu 
bóng Quảng Nam quản lý hiện nay về UBND 
8 huyện miền núi quản lý (Tiên Phước, Bắc Trà 
My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông 
Giang, Tây Giang, Nam Giang); sáp nhập bộ 
phận còn lại của Trung tâm Phát hành phim 
và chiếu bóng Quảng Nam (Văn phòng và 
Đội chiếu bóng liên huyện) vào Trung tâm 
Văn hóa Quảng Nam.

Hợp nhất Trung tâm Quản lý di tích và 
danh thắng Quảng Nam với Bảo tàng Quảng 
Nam (hoặc với Ban Quản lý quần thể Tượng 
đài Mẹ Việt Nam anh hùng). Trường Trung 
cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch Quảng 
Nam sáp nhập với các trường trung cấp, cao 
đẳng trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của 
UBND tỉnh (trở thành Trường Cao đẳng Nghề 
Quảng Nam).

Giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp: Thư 
viện, Đoàn Ca kịch, Tạp chí Văn hóa, Trung 
tâm TD-TT, Trường Năng khiếu nghiệp vụ TD-TT, 
Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng 
Nam, Bảo tàng (hoặc Ban Quản lý quần thể 
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng).

Cần phù hợp thực tế Quảng Nam

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đại 
diện một số sở ngành liên quan cho rằng, 
dự thảo Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy Sở      
VH-TT&DL” vẫn chưa thật sự tinh gọn. Theo 
ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, 
nên sáp nhập Phòng Quản lý lưu trú và Phòng 
Quản lý lữ hành thành một; sáp nhập Tạp chí 
Văn hóa và Đoàn Ca kịch vào Trung tâm Văn 
hóa; Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng 
Quảng Nam sáp nhập với Ban Quản lý quần 
thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng; Trung 
tâm TD-TT và Trường Năng khiếu nghiệp vụ   

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Quảng Nam là vùng đất sở hữu nhiều loại hình 
dân ca nên sự tồn tại của Đoàn Ca kịch là cần 
thiết. Ảnh: VĨNH LỘC

Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng 
Nam có thể không đặt ở Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC
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TD-TT sáp nhập thành một…
Tuy nhiên, ông Võ Văn Viên - Phó Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh bày tỏ, nên giữ lại Đoàn 
Ca kịch vì Quảng Nam là vùng đất có nhiều 
loại hình dân ca như bài chòi, hát tuồng. Trong 
đó bài chòi đã được vinh danh là Di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện nhân loại, nên cần 
được truyền nghề nhằm phát huy nhân rộng 
như các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền 
thống khác.

Đồng tình ý kiến trên, ông Hồ Tấn Cường - 
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ, mọi góp 
ý nên hướng đến mục đích cuối cùng là giúp 
cho ngành VH-TT&DL mạnh hơn. “Trong khi 
Đà Nẵng có hẳn một Sở Du lịch thì mình lại 
đề xuất nhập 2 phòng du lịch lại thành một. 
Nếu nói du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn thì 
chúng ta hãy quan tâm cho nó phát triển. 
Tương tự, Quảng Nam có tuồng, bài chòi 
được vinh danh cùng hàng chục câu lạc bộ 
hát tuồng, dân ca đang hoạt động ở cơ sở, vì 
vậy hãy tạo cho nó một cơ chế để phát triển. 
Nên giữ lại Đoàn Ca kịch nhằm làm hạt nhân 
bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa này” - 
ông Cường phân tích.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, 
việc tinh giảm vừa phải đúng với chủ trương, 

nghị quyết của Trung ương nhưng cũng phù 
hợp với điều kiện thực tế địa phương, đồng 
thời cũng hợp lý hợp tình. “Thống nhất sáp 
nhập Trung tâm TD-TT, Trường Năng khiếu          
nghiệp vụ TD-TT thành một; sáp nhập Trung 
tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng 
Nam với Ban Quản lý quần thể Tượng đài 
Mẹ Việt Nam anh hùng; Trung tâm Thông tin 
và xúc tiến du lịch Quảng Nam để nguyên 
nhưng phải nghiên cứu không thể chỉ ở Hội 
An. Riêng với 2 phòng du lịch sẽ có 2 phương 
án: sáp nhập thành một hoặc giữ lại và đổi 
tên như đề án đề xuất. Tương tự, Đoàn Ca 
kịch Quảng Nam cũng có 2 phương án: nhập 
vào Trung tâm Văn hóa hoặc giữ nguyên và 
củng cố đầu tư tốt hơn để phát triển. Sau khi 
sắp xếp, Sở VH-TT&DL phải xây dựng lại đề án 
bố trí việc làm mới” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Văn Tân chỉ đạo.

Theo: baoquangnam.vn

16/ Tổ chức sắp xếp lại thôn/khối phố: 
Cử tri đồng thuận cao

Đến cuối tháng 10.2018, các địa 
phương đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy 
ý kiến của cử tri, đại diện hộ gia đình về 
việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập thôn/
khối phố theo chủ trương chung với tỷ lệ 
thống nhất cao.  

Thống nhất cao
Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của UBND 

tỉnh, từ ngày 1.10 đến ngày 25.10, UBND các 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ 
chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình về 
việc hợp nhất, sáp nhập thôn/khối phố với kết 
quả thống nhất cao. Theo thẩm định của Sở 
Nội vụ, đối chiếu với các quy định của pháp 
luật hiện hành, hồ sơ do UBND cấp xã trình đã 
đảm bảo đầy đủ yêu cầu về căn cứ pháp lý, 

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

Du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
của tỉnh nên việc tạo cơ chế cho du lịch phát 
triển là cần thiết. Ảnh: VĨNH LỘC
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đúng quy trình như: đề án, biên bản lấy ý kiến 
cử tri, nghị quyết của HĐND cấp xã, tờ trình 
của UBND các xã, phường, thị trấn và bản đồ 
địa giới hành chính của các thôn/khối phố 
mới sau khi tổ chức, sắp xếp lại.

Qua khảo sát, TP.Hội An có 77 thôn/khối 
phố; trong đó có 69 thôn/khối phố không đạt 
tiêu chuẩn, UBND TP.Hội An đề nghị sáp nhập, 
hợp nhất 56 thôn/khối phối (giải thể 5 khối 
phố), để thành lập 33 thôn/khối phố mới. Như 
vậy, sau khi hợp nhất, sáp nhập TP.Hội An còn 
lại 54 thôn, giảm được 23 thôn. Tại các hội 
nghị lấy ý kiến, cử tri đại diện hộ gia đình đều 
thống nhất cao về việc hợp nhất, sáp nhập 
thôn/khối phố theo đề án của địa phương, 
với tỷ lệ đạt từ trên 55% đến 86%.

Trong khi đó, toàn huyện Tây Giang có 
70 thôn, thì có 69 thôn không đạt tiêu chuẩn. 
Theo phương án ban đầu, nếu tổ chức sắp 
xếp lại chỉ mới giảm được 2 thôn; nhưng trong 
quá trình tổ chức thực hiện, địa phương đã 
có nhiều cố gắng trong công tác vận động 
nhân dân đồng thuận cao với chủ trương 
chung. Trên cơ sở này, UBND huyện Tây Giang 
có sự điều chỉnh, đề nghị hợp nhất, sáp nhập 
sắp xếp 25 thôn để thành lập 14 thôn mới; sau 
khi tổ chức sắp xếp lại Tây Giang còn 63 thôn, 

giảm 7 thôn và có 21 thôn đề nghị được đổi 
tên mới. Kết quả các hội nghị lấy ý kiến cử tri, 
đại diện hộ gia đình cho thấy, nhân dân địa 
phương thống nhất rất cao với chủ trương tổ 
chức sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn, 
với tỷ lệ đạt từ 75% đến 100%. Còn TP.Tam Kỳ 
có 109 thôn/khối phố, trong đó có 102 thôn/
khối phố không đạt tiêu chuẩn theo quy định, 
UBND thành phố đề nghị hợp nhất, sáp nhập 
56 thôn/khối phố để thành lập 32 thôn/khối 
phố mới. Theo đó, sau khi hợp nhất, sáp nhập 
địa phương còn lại 85 thôn/khối phố; có 3 
khối phố giữ nguyên nhưng đề nghị đổi tên 
mới. Tỷ lệ người dân thống nhất chủ trương 
sắp xếp lại thôn/khối phố theo đề án của TP.
Tam Kỳ đạt trên 50% đến 100%. Tương tự, tại thị 
xã Điện Bàn, tỷ lệ này đạt từ 50,84% (một khối 
phố) đến 93,42%.

Tinh gọn bộ máy
Sau khi hợp nhất, sáp nhập, thành lập 

thôn/khối phố mới, toàn tỉnh có 1.000 thôn/
khối phố đề nghị sắp xếp, tổ chức lại (trong 
đó giải thể 59 thôn/khối phố), với 513 thôn/
khối phố thành lập mới. Theo đó, sau khi tổ 
chức sắp xếp lại toàn tỉnh còn 1.241 thôn/
khối phố, giảm được 478 thôn/khối phố. Có 
61 thôn/khối phố giữ nguyên nhưng đề nghị 
đổi tên.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ 
khẳng định, mọi công việc liên quan đến thực 
hiện tổ chức sắp xếp lại thôn/khối phố ở các 
địa phương đều bám sát nội dung, quy trình 
hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương; công 
khai rộng rãi và phát huy được dân chủ, tạo 
sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc 
hợp nhất, sáp nhập để thành lập thôn/khối 
phố mới đảm bảo về quy mô số hộ gia đình 
không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh 
hoạt, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Ngày 18.9,lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị trực 
tuyến toàn tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn 
trương thực hiện các nội dung công việc thực 
hiện tổ chức sắp xếp lại thôn/khối phố theo kế 
hoạch. Ảnh: N.Đ
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của người dân. Đồng thời giúp tinh gọn bộ 
máy, phù hợp trong quản lý, tổ chức và hoạt 
động hiện nay khi cơ sở hạ tầng, phương tiện 
kỹ thuật ngày càng phát triển; giảm số lượng 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn/
khối phố mới. Từ đó tiết kiệm nguồn kinh phí 
lớn cho ngân sách nhà nước; cũng như tạo 
điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ những 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn/
khối phố, đưa hoạt động ở cơ sở đạt hiệu quả 
tốt hơn, góp phần xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

“Hiện nay, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chịu 
trách nhiệm xây dựng dự thảo đề án quy 
định về cơ chế hỗ trợ các chức danh dôi dư 
đối với 5 chức danh của 478 thôn/khối phố 
bị giảm, cũng như đối với 2 chức danh dôi 
dư của 1.241 thôn/khối phố của toàn tỉnh sau 
khi hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương; trình 
các cơ quan liên quan góp ý hoàn thiện để 
trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới” - ông Tuấn 
nói.

Theo: baoquangnam.vn

17/ Chuyên gia Phạm Chi Lan: Có thể 
áp dụng cơ chế “máy chém” để cắt giảm 
giấy phép con

“Khi đã có rà soát, có danh mục điều 
kiện kinh doanh cần cắt giảm tại sao Nhà 
nước không quyết định được mà phải chờ 
các bộ, ngành thực hiện, Nhà nước cần 
phải chủ động trong việc này”, chuyên gia 
kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị 
quyết 35 về Cải cách môi trường kinh doanh 
và phát triển doanh nghiệp - Góc nhìn từ    
doanh nghiệp do Phòng Thương mại và công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố cho 
thấy, các doanh nghiệp đều nhìn nhận môi 
trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam trong 
vài năm trở lại đây có sự cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, mức độ thực chất của việc 
cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không 
đồng đều giữa các bộ, thậm chí không đồng 
đều giữa các lĩnh vực khác nhau của cùng 
một bộ.

Trong 11 lĩnh vực, thành lập doanh nghiệp 
và tiếp cận điện năng là hai lĩnh vực được 
đánh giá tốt nhất. Trong khi đó, các lĩnh vực 
về thủ tục xuất nhập khẩu, bảo vệ nhà đầu tư 
và phá sản doanh nghiệp được cho là không 
có cải thiện đáng kể.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp 
chế VCCI cho biết, thông thường, lãnh đạo 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh Phân tích - Bình luậnPhân tích - Bình luận

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan
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các bộ sẽ giao cho Vụ Pháp chế chủ trì, phối 
hợp với các cục, vụ trong bộ để tiến hành rà 
soát, đề xuất phương án cắt giảm điều kiện 
đầu tư kinh doanh. Vụ Pháp chế của bộ nào 
có phương pháp làm việc khoa học thì chất 
lượng các Nghị định được bảo đảm tốt hơn.

“Vụ Pháp chế không làm tốt, chất lượng 
văn bản phụ thuộc rất nhiều vào cục, vụ 
chuyên môn sẽ dẫn đến việc cắt giảm một 
cách hình thức, không thực chất hoặc không 
đồng đều về tiêu chí cắt giảm trong cùng 
một nghị định”, ông Tuấn lý giải.

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện VCCI 
cho biết, việc phải xin các giấy phép con vẫn 
diễn ra phổ biến và gặp nhiều khó khăn. Theo 
kết quả điều tra PCI 2017, có đến 58% tổng 
số doanh nghiệp phản hồi phải xin giấy phép 
kinh doanh có điều kiện, trong đó, có 42%   
doanh nghiệp cho biết có gặp khó khăn khi 
xin những giấy phép loại này.

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương nhìn 
nhận, kết quả thực chất của quá trình cắt 
giảm điều kiện kinh doanh không đạt như 
mong đợi, chỉ đạt được khoảng 40 - 50%. 

“Quá trình cắt bỏ giấy phép mất rất nhiều 
thời gian, rất khó khăn và gian khổ nhưng quá 
trình phục hồi lại rất nhanh, mức độ cài cắm 
sau mỗi lần phục hồi lại tinh vi hơn”, ông Cung 
cảnh báo.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Phạm Chi 
Lan khẳng định, việc cắt giảm là có nhưng 
con số này còn rất thấp nhất là trên thực tế.

Bà Lan cho rằng, việc cải cách môi 
trường kinh doanh không chỉ có trách nhiệm 
từ phía địa phương mà còn phải từ phía các 
bộ, ngành vì nếu các bộ, ngành không tích 
cực hoặc không được đánh giá trực diện thì 
tình trạng sẽ kéo dài, các bộ không làm, địa 

phương cũng sẽ không thể làm được. 
Vị chuyên gia kinh tế này cũng đề nghị, 

Nhà nước nếu cần thiết có thể khôi phục cơ 
chế “máy chém”, học tập theo kinh nghiệm 
của Hàn Quốc ở giai đoạn khủng hoảng cuối 
thập niên 90 thế kỷ trước. 

“Bảo cắt giảm 50% thì cứ thế mà cắt, khi 
đã có rà soát, có danh mục những điều kiện 
kinh doanh cần cắt giảm tại sao Nhà nước 
không quyết định được mà phải chờ các bộ, 
ngành thực hiện, Nhà nước cần phải chủ 
động”, bà Lan nói. 

Để làm được điều này, bà Lan đề xuất 
đưa ra một nghị định mới về cắt giảm một 
loạt điều kiện kinh doanh và có thời hạn rõ 
ràng. Nếu các bộ không cắt giảm thì một loạt 
điều kiện đã được rà soát sẽ tự động bị cắt 
giảm. 

“Tôi mong sau năm 2020 sẽ không còn 
cần tới Nghị quyết 19, Chính phủ không phải 
cầm tay chỉ việc cho từng địa phương. Xã hội 
đang thay đổi rất nhanh chúng ta không có 
thời gian để cứ làm mãi thế này”, bà Lan chia 
sẻ. 

Theo bà Lan, mục tiêu cần theo đuổi là 
làm sao cải thiện được môi trường kinh doanh 
để có thể so sánh với các nước trong EVFTA 
(Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU), 
CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương), không thể cứ mãi so 
sánh với các nước ASEAN nhưng không tham 
gia được vào ASEAN 4. 

Theo đó, cạnh tranh trong thời gian tới sẽ 
diễn ra rất mạnh mẽ, Việt Nam cần phải nhìn 
nhận đang yếu kém thế nào để vượt lên thay 
vì chỉ biết tính toán các chỉ số để tạm hài lòng.

Đặc biệt, chúng ta hay nói “trên nóng 
dưới lạnh” nhưng bà Lan hy vọng ở trên cần 
nóng hơn nữa, yêu cầu về cải cách thể chế 

Phân tích - Bình luận
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phải mạnh mẽ hơn, “không thể để tình trạng 
trên nóng dưới thì lạnh tanh lạnh ngắt, không 
thể để cấp dưới cứ quấy nhiễu, ảnh hưởng 
cả bộ máy”.

Thậm chí có thể phải đào thải những 
người không có khả năng, gây tốn kém, lãng 
phí và làm ảnh hưởng đến uy tín và danh 
tiếng của Nhà nước.

Bà Lan cũng đề xuất, về công cụ, cần tập 
trung cải cách hành chính cho bộ máy, nếu 
không sẽ không thể tạo động lực hay áp lực 
để cắt bỏ điều kiện kinh doanh. Theo đó, cần 
đặt ra các tiêu chuẩn, tiêu chí cho bộ máy 
để tránh việc tái mọc của các điều kiện kinh 
doanh.

Ngoài ra, cần ứng dụng công nghệ thông 
tin trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, 
tránh thực trạng một cửa nhưng nhiều ngách, 
công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ tạo tính minh 
bạch và tính giải trình. 

Theo: theleader.vn

18/ Doanh nghiệp vẫn khổ vì “bôi trơn”, 
“giấy phép con” 

Quan ngại trước tình trạng “bôi trơn”, 
“giấy phép con” đang làm khó người dân, 
doanh nghiệp, các đại biểu Quốc hội đã 
đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương cần nhanh chóng có giải pháp hữu 
hiệu để khắc phục.

“Bôi trơn” mới được việc
Ghi nhận nỗ lực đơn giản hóa, cắt giảm 

thủ tục, điều kiện kinh doanh đã mang lại 
những kết quả tích cực, nhưng một tồn tại 
được nhiều đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ 
ra là việc “làm thoáng” điều kiện đầu tư, kinh 
doanh còn chậm, chưa mang lại kết quả như 
kỳ vọng, một phần vì vẫn còn những cán bộ 
nhũng nhiễu.

“Ở một số ngành, địa phương, vẫn còn 
xảy ra hiện tượng cá nhân, doanh nghiệp phải 
dùng những khoản chi phí để ‘bôi trơn’ khi đi 
làm các thủ tục hành chính. Tình trạng này 
nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ gây 
mất niềm tin của nhân dân...”, Đại biểu Quốc 
hội Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) quan ngại.

Cùng góc nhìn trên, Đại biểu Quốc hội 
Mai Sỹ Diến (Thanh Hoá) cho rằng, xét ở tâm 
trạng, dư luận, thái độ và cả những phản ứng 
phê phán của nhân dân đối với cán bộ, công 
chức, thì so với thời gian trước, tuy hình thức 
nhũng nhiễu một cách công khai, trắng trợn 
đã giảm ở một số lĩnh vực, nhưng chưa thực 
sự làm hài lòng doanh nghiệp, người dân.

“Kinh phí không chính thức vẫn tồn tại như 
một thứ ‘luật ngầm’ ai cũng hiểu. Mặc dù sự 
ấm ức và khó chịu, nhưng muốn được việc thì 
doanh nghiệp phải ‘bôi trơn’. Đề nghị Chính 
phủ, các bộ, ngành đẩy mạnh cải cách hành 
chính, sàng lọc đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm 
những vi phạm của các công chức, cán bộ 
vi phạm…”, ông Diến đề xuất.

Ở tầm nhìn khái quát, Chủ nhiệm Ủy ban 
Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, 
tình trạng nhũng nhiễu, đòi hối lộ hoặc có 
vi phạm, tiêu cực trong quá trình giải quyết 
công việc của người dân, doanh nghiệp vẫn 
còn diễn ra, nhưng một số trường hợp xử lý 
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Người dân, doanh nghiệp vẫn gặp khó trước 
các thủ tục hành chính do tình trạng nhũng 
nhiễu, tiêu cực còn diễn ra
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chưa nghiêm, gây bức xúc trong dư luận...
Vẫn còn “giấy phép con”
Tuy kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính bước đầu góp phần “làm 
thoáng” môi trường đầu tư, kinh doanh, nhưng 
theo ý kiến từ đại biểu Quốc hội, vẫn còn tồn 
tại tình trạng “giấy phép con”.

Theo bà Lê Thị Nga, một số bộ, ngành, 
địa phương vẫn chậm cải cách thủ tục hành 
chính. Nhiều thủ tục hành chính còn chưa thực 
sự hợp lý, vẫn còn tình trạng “giấy phép con”, 
chậm giải quyết thủ tục hành chính; chưa 
thực hiện nghiêm việc cắt giảm điều kiện kinh 
doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Việc 
ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết 
thủ tục hành chính ở một số nơi còn nửa vời; 
chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện 
kinh doanh ở một số bộ, ngành chưa đồng 
đều, có biểu hiện chạy theo số lượng, mang 
tính hình thức… Việc cắt giảm chi phí thủ tục 
hành chính hiệu quả còn thấp.

“Vẫn còn nhiều bộ, cơ quan thực hiện 
việc cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh 
chậm trễ, hiện mới chỉ tiến hành rà soát hoặc 
đang trong quá trình xây dựng phương án cắt 
giảm. Có bộ cắt giảm điều kiện này, nhưng 
lại phát sinh điều kiện khác. Chất lượng đơn 
giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh 
chưa đồng đều. Có tình trạng chạy theo số 
lượng, mang tính đối phó và chỉ sửa đổi câu 
chữ, mà không làm thay đổi tính chất thủ tục, 
hoặc chuyển điều kiện kinh doanh thành quy 
chuẩn, tiêu chuẩn để kiểm soát, tạo rào cản. 
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, 
cơ quan thực hiện thực chất, tránh chạy theo 
hình thức, đối phó để đảm bảo điều kiện tốt 
nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
người dân, doanh nghiệp...”, đại biểu Trần 
Hồng Hà đề xuất.

Một hạn chế nữa của việc cắt giảm, đơn 
giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, theo 
bà Nga là còn những quy định thiên về thuận 
lợi cho bộ, ngành, địa phương, mà chưa tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh    
nghiệp.

Đáng lưu ý, qua kiểm tra của cơ quan 
chức năng, phản ánh của cộng đồng                      
doanh nghiệp cho thấy, còn nhiều văn bản 
ban hành trái pháp luật, vi phạm nội dung, 
căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành... đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư, 
kinh doanh, cũng như quyền, lợi ích hợp pháp 
của người dân, doanh nghiệp.

Theo Báo cáo 1674/BC-UBPL ngày 
11/9/2018 của Ủy ban Pháp luật của Quốc 
hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình 
hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị 
quyết của Quốc hội năm 2018, qua công tác 
kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật, Bộ Tư pháp phát hiện có 157 
văn bản trái pháp luật về nội dung và thẩm 
quyền; các bộ, cơ quan ngang bộ kiến nghị 
xử lý 2.063 văn bản và Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh kiến nghị xử lý 8.502 văn bản…

Theo: daibieunhandan.vn

19/ Cắt giảm phải thực chất
Năm 2017 có 58% doanh nghiệp phải đi 

xin giấy phép kinh doanh có điều kiện và 
42% doanh nghiệp cho biết bị gặp khó khăn 
khi xin giấy phép. Thông tin được Tổng Thư 
ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh chia sẻ 
tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ với Bộ Giao thông - Vận tải ngày 
17.11 vừa qua cho thấy, doanh nghiệp vẫn 
chưa thực sự được “cởi trói” bởi thủ tục và 
“chi phí gầm bàn”.

Phân tích - Bình luận
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Trong khi Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ luôn quyết tâm tạo môi trường thông 
thoáng để tạo môi trường kinh doanh cạnh 
tranh lành mạnh thì bên dưới doanh nghiệp 
vẫn đang đối diện với không ít rào cản. Rào 
cản đến từ nhiều phía; từ chính các quy 
định của chính sách và từ những người thực 
thi các chính sách. Theo phản ánh của các     
doanh nghiệp, một số quy định pháp luật của 
chúng ta chưa chặt chẽ, dẫn đến cách hiểu 
tùy nghi, đây là nguyên nhân nảy sinh “tham 
nhũng vặt”. Cán bộ thực thi tìm cách “hành” 
doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp “không 
biết điều” cư xử.

Hiệu trưởng Trường Quốc tế Chồi xanh 
tại Hội An, bà Catherine McKinley cho biết,      
doanh nghiệp của bà đã có mặt tại Việt Nam 
20 năm và nhận thấy việc cấp giấy phép cho 
người lao động nước ngoài tại Việt Nam thủ 
tục rất khó khăn với nhiều yêu cầu như xác 
nhận từ nhiều cơ quan. Đơn cử, có trường 
hợp giáo viên nước ngoài từng làm việc tại 
Đà Nẵng, khi muốn chuyển qua Trường Quốc 
tế Chồi xanh tại Hội An, lẽ ra chỉ cần thủ tục 
chuyển đơn giản thì họ gần như phải làm lại 
từ đầu. Giáo viên này phải tốn rất nhiều tiền 
để có được giấy phép đó. Thậm chí, họ phải 
đưa gia đình bay ra ngoài Việt Nam rồi quay 
lại để theo đúng quy trình, bà Catherine phản 
ánh. Hay như câu chuyện trước đây doanh 
nghiệp rất bức xúc về việc cà phê sữa đóng 
gói nhưng vẫn phải bóc ra để kiểm dịch... 
Những hành xử như vậy cho thấy, chúng ta 
đang “trói” doanh nghiệp bởi chính các thủ 
tục không cần thiết.

Không thể phủ nhận những nỗ lực của 
các bộ, ngành trong cắt giảm các điều kiện, 
thủ tục trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo 
phản ánh của các doanh nghiệp, có những 

bộ, ngành thực hiện việc cắt giảm này chưa 
đúng như cam kết. Thậm chí, có trường hợp 
cắt giảm điều kiện này nhưng lại “đẻ” ra điều 
kiện khác.

Để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng 
cho các doanh nghiệp và tăng cường thu hút 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ngoài các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tiếp cận 
nguồn vốn, đất đai, chính sách thuế rất cần 
sự “cởi trói” về thủ tục hành chính từ chính 
các chính sách được ban hành. Muốn vậy, 
khâu thẩm định cần thực hiện kỹ lưỡng để kịp 
thời phát hiện các lợi ích bộ, ngành được “cài 
cắm” rất khéo léo, tinh vi thông qua các điều 
kiện, thủ tục. 

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nguyên 
tắc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm 
trên cơ sở áp dụng nguyên lý quản lý rủi ro 
và đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp. Rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật về quản 
lý chuyên ngành, cắt giảm tối đa các mặt 
hàng không cần thiết phải kiểm tra trước khi 
thông quan. Tất nhiên, việc cắt giảm không 
phải cứ đếm đầu số thủ tục hành chính để 
cắt một cách cơ học, mà cần cân nhắc thấu 
đáo việc cắt giảm để vừa bảo đảm đơn giản, 
thuận tiện cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo 
đảm được yêu cầu quản lý nhà nước. Chỉ khi 
các điều kiện, thủ tục hành chính được công 
khai, minh bạch, cụ thể và dễ hiểu thì người 
dân và doanh nghiệp sẽ không bị “hành” và 
không phải gánh những khoản chi phí “đi 
đêm”.

Với mục đích cải cách để tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp, nhiều bộ, ngành đã có những 
động thái và quyết tâm chính trị trong việc 
đưa ra những mục tiêu cắt giảm. Mới đây, Bộ 
trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn 
Thể đã cam kết cắt giảm thủ tục hành chính 
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một cách thực chất. Bộ trưởng nhấn mạnh: 
“Cắt là cắt, giảm là giảm, không phát sinh thủ 
tục khác; nếu báo chí và các doanh nghiệp 
phát hiện được, phản ánh đến bộ, bộ sẽ xử 
lý ngay. Mong rằng, cam kết của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông - Vận tải sẽ được hiện nghiêm 
và tinh thần ấy cũng được các bộ, ngành 
khác cộng hưởng. Đã đến lúc cần khép lại 
khoảng cách giữa lời nói và việc làm, kiên trì 
và kiên quyết gỡ bỏ từng giấy phép, từng thủ 
tục hành chính đang gây phiền hà cho người 
dân và doanh nghiệp.

Theo: daibieunhandan.vn
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