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1/ Tập trung hoàn thiện thể chế phục 
vụ Chính phủ điện tử

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, hoàn 
thiện thể chế phục vụ triển khai xây dựng 
Chính phủ điện tử là nhiệm vụ quan trọng 
nhất thời gian tới trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, triển khai nền tảng, xây 

dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử (phiên 

bản 2.0), bảo đảm công tác an toàn, an ninh 

thông tin là những nhiệm vụ trọng tâm.

Chiều 30/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 

Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã 

chủ trì cuộc họp giao ban về công tác phối 

hợp giữa VPCP và Bộ TT&TT trong xây dựng 

Chính phủ điện tử.

Tích cực phối hợp công tác
Theo đại diện Cục Tin học hoá (Bộ TT&TT) 

và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), 

trong tháng 10 và tháng 11/2018, VPCP và Bộ 

TT&TT đã tích cực triển khai Quy chế phối hợp 

trong công tác xây dựng, phát triển Chính 

phủ điện tử và Kế hoạch hành động của Uỷ 

ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng 

cuối năm 2018.

Từ tháng 1/2018 đến nay, VPCP đã tiếp 

nhận 21 văn bản, đề án do Bộ TT&TT trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đã phối 

hợp xử lý 20/21 văn bản, đề án. Hiện đang xử 

lý 01 hồ sơ về Nghị định quy định quản lý đầu 

tư ứng dụng công nghệ thông tin (thay thế 

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP và Quyết định 

số 80/2014/QĐ-TTg).

Trong công tác xây dựng thể chế phục 

vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, 

các văn bản quy phạm pháp luật đã được 

ban hành như: Nghị  định số 150/2018/NĐ-CP 

ngày 7/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một 

số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông; Quyết định 

số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế  độ họp trong 

hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông 

tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số quy định của 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.

Ngoài ra, còn một số văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành đang 

trình Thủ tướng hoặc đang hoàn thiện. Trong 

đó có dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo 

của cơ quan hành chính nhà nước, dự thảo 

Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
thăm quan Trung tâm giám sát an toàn không 
gian mạng quốc gia. Ảnh: VGP



04 05Bản tin số 26/2018

vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 

điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 

2025…

Trong triển khai hệ thống, nền tảng Chính 

phủ điện tử, Cục Tin học hoá đã hoàn thiện 

dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 

Việt Nam 2.0, trình lãnh đạo Bộ TT&TT để ký 

văn bản gửi Tổ công tác giúp việc Chủ tịch 

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo 

quy định.

Trong triển khai Quyết định số                      

28/2018/QĐ-TTg gửi, nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính 

nhà nước, hiện nay VPCP đang phối hợp với 

47 bộ, cơ quan, địa phương để triển khai kết 

nối, liên thông, trong đó đã thử nghiệm gửi, 

nhận văn bản điện tử với 18 bộ, ngành, địa 

phương.

Đồng thời, VPCP đã có văn bản đôn đốc 

các bộ, ngành, địa phương ban hành mã 

định danh của các cơ quan để phục vụ gửi 

nhận văn bản điện tử. Đến nay, đã có 91/93 

bộ, ngành, địa phương ban hành mã định 

danh của cơ quan (còn Bộ Công an, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội).

Về đề án giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông 

tin của các bộ, ngành, địa phương, sau khi 

tham vấn chuyên gia trong nước và quốc tế, 

VPCP đang hoàn thiện dự thảo Đề án này. 

Theo đó, VPCP sẽ xây dựng, phát triển Trục 

liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ 

tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu…, trước hết phục vụ gửi, nhận văn 

bản điện tử theo lộ trình quy định tại Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ thực 

hiện chậm tiến độ như: Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu (đã 

có ý kiến bộ, ngành, địa phương) và Nghị định 

xác thực và định danh điện tử (chưa có ý kiến 

của các bộ, ngành địa phương); Nghị định 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin (thay thế Nghị định số 102/2009/

NĐ-CP và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg)… 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận 

về các vấn đề liên quan đến công bố phần 

mềm một cửa điện tử thống nhất cho cấp Bộ, 

cấp tỉnh; bảo đảm an toàn thông tin; hoạt 

động của các nhóm trong Tổ công tác giúp 

việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ 

điện tử…

Tập trung xây dựng thể chế, nền tảng, 
bảo đảm an toàn thông tin

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ghi nhận sự 

nhập cuộc khẩn trương cũng như sự cố gắng, 

nỗ lực của các thành viên trong các nhóm 

công tác.

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

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng 
phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
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Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, VPCP 

và Bộ TT&TT được Thủ tướng giao là 2 hạt nhân 

thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử. Hằng 

tháng, 2 cơ quan họp giao ban dưới sự chủ 

trì của 2 Bộ trưởng để đánh giá những công 

việc đã triển khai và cùng nhau tháo gỡ, giải 

quyết những vướng mắc.

Đánh giá khối lượng công việc mà 2 cơ 

quan phối hợp hoàn thành trong tháng 10 và 

11 là khá nhiều, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn 

mạnh hoàn thiện thể chế phục vụ triển khai 

xây dựng Chính phủ điện tử là nhiệm vụ quan 

trọng nhất trong thời gian tới, trong đó cần 

sớm ban hành 2 Nghị định là Nghị định về kết 

nối, chia sẻ dữ liệu và Nghị định xác thực và 

định danh điện tử.

“Đối với định danh nên tập trung vào 

nhóm liên quan dịch vụ công trực tuyến. 

Những gì cần thiết thì phải làm trước”, Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn 

mạnh.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa đó là vấn 

đề nền tảng, xây dựng khung kiến trúc Chính 

phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, phù hợp 

với xu thế phát triển của thế giới, trên cơ sở 

đó thiết kế chi tiết từng lĩnh vực để các Bộ, 

ngành, địa phương.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, VPCP 

cũng có Kiến trúc Chính phủ điện tử của 

VPCP. VPCP đang nghiên cứu, xây dựng theo 

xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế 

giới và cách mạng công nghiệp 4.0. Ngay 

sau khi Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 

Nam (phiên bản 2.0) được ban hành, VPCP 

sẽ cập nhật và ban hành Kiến trúc Chính phủ 

điện tử của VPCP.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh 

tầm quan trọng của công tác bảo đảm an 

toàn thông tin. “Muốn triển khai, thực hiện 

công việc gì thì vẫn phải bảo đảm an toàn 

thông tin”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Mai 

Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh 

Hùng cho biết 2 cơ quan cần chung tay, nỗ 

lực hơn nữa trong triển khai, phối hợp công 

tác, phát huy tối đa sự chủ động, sáng tạo 

của các thành viên; đồng thời giao thời hạn 

hoàn thành cho các nhiệm vụ đang chậm 

tiến độ.

Cũng trong cuộc họp, 2 Bộ trưởng đã chỉ 

định các thành viên của nhóm thể chế và 

nhóm giải pháp công nghệ của Tổ giúp việc 

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Theo: Chinhphu.vn

2/ Triển khai Nghị quyết của UBTVQH 
về thí điểm hợp nhất 3 văn phòng

Ngày 29/11, tại Nhà Quốc hội, Văn 
phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai 
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 

Thí điểm trong 1 năm
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, thực hiện chủ 

trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

Tin cải cách hành chính trung ương
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động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Đảng 

đoàn Quốc hội đã ban hành kế hoạch số 735 

và giao Văn phòng Quốc hội nghiên cứu xây 

dựng Đề án và tham mưu Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thực 

hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, bảo đảm 

thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan sáp nhập, cơ cấu, 

quy định bên trong không chồng chéo chức 

năng, nhiệm vụ, nhằm tinh giảm bộ máy, tinh 

giản biên chế, nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân trong giai đoạn hiện 

nay và các năm tiếp theo.

Theo đó, các Văn phòng thí điểm hợp 

nhất là bộ máy giúp việc chung cho cả 3 cơ 

quan sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ 

ngày 1/1/2019, quá trình thí điểm trong thời 

gian 1 năm sẽ là cơ sở để chúng ta nhìn lại, 

tổng kết, đánh giá hoạt động của văn phòng 

chung, là một trong những cơ sở để tham 

mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung các luật: Luật Tổ chức Chính phủ, 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và để 

tổ chức thực hiện thống nhất trong cả nước.

Để chuẩn bị công tác này, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đã nhận được ý kiến của 

một số địa phương đề nghị hướng dẫn cụ thể 

thêm về một số nội dung liên quan đến thủ 

tục hợp nhất, cơ cấu tổ chức, bố trí quản lý, 

sử dụng biên chế, kinh phí… Vì vậy, Hội nghị 

triển khai Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 

được tổ chức nhằm lấy thêm ý kiến đóng góp 

của các đồng chí vào dự thảo bản hướng 

dẫn của Văn phòng Quốc hội chuyển giao 

công chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật 

chất của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

và  kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị 

quyết số 580/2018/UBTVQH14.

Các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, 

con người đều là vấn đề nhạy cảm nên việc 

chuyển giao cần được tiến hành một cách 

thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật. Phó 

Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các 

đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao 

đổi để thống nhất nhận thức, cách thức tiến 

hành và những khó khăn, vướng mắc có thể 

xảy ra khi tiến hành hợp nhất, phương hướng 

giải quyết, giúp việc thực hiện chuyển giao 

đạt kết quả tốt nhất.

Văn phòng “3 trong 1”
Tại hội nghị, các đại biểu nghe Phó Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản 

trình bày dự thảo Hướng dẫn chuyển giao 

công chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật 

chất của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội 

tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14.

Dự thảo xác định biên chế công chức 

chuyển giao; thực hiện chuyển giao nguyên 

trạng biên chế công chức, hợp đồng lao 

động hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh, thành phố; chuyển giao tổ 

chức và đoàn viên công đoàn Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội trực thuộc Công 

đoàn Văn phòng Quốc hội về công đoàn 

địa phương quản lý. Dự thảo cũng chỉ rõ nội 

dung, chương trình lễ chuyển giao, việc tổ 

chức thực hiện, việc chuyển giao cơ sở vật 

chất và kinh phí đối với công tác tài chính, kế 

toán và đối với tài sản.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 

1/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân là cơ quan 

hành chính nhà nước tương đương cấp Sở, 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức 

năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động 

của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có tư cách 

pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực 

hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng 

Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định 

của pháp luật.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn 

phòng và các đơn vị trực thuộc. Số lượng Phó 

Chánh Văn phòng không vượt quá số lượng 

Lãnh đạo Văn phòng hiện có của Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trước khi hợp nhất. Các địa phương 

xây dựng lộ trình để đến năm 2020 có số lượng 

Phó Chánh Văn phòng theo quy định chung. 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân làm việc 

theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ 

chuyên viên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 

tiếp của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại 

biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân 

dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo lĩnh vực 

được phân công. 

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

điều hành công việc của Văn phòng và chịu 

trách nhiệm trước Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 

hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng. 

Tại hội nghị các đại biểu dành nhiều sự 

quan tâm và thảo luận cho ý kiến về các vấn 

Tin cải cách hành chính trung ương
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đề như xây dựng dự toán kinh phí hoạt động 

của Văn phòng, bảo đảm cơ chế chính sách 

chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, 

vị trí vai trò của Văn phòng chung và Chánh 

Văn phòng để bảo đảm hiệu quả hoạt động, 

vấn đề xây dựng quy chế hoạt động, trình tự 

thủ tục thực hiện hợp nhất...

Thực hiện thận trọng, chặt chẽ, khách 
quan

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch 

Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là 

vấn đề mới và khó nhưng cần quán triệt thống 

nhất để tổ chức triển khai thực hiện, thảo luận 

để góp phần đưa giải pháp giải quyết bất 

cấp khó khăn; đồng thời lưu ý do đây là vấn 

đề liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, 

cơ chế chính sách nên có sự phức tạp nhạy 

cảm, vì vậy quá trình thực hiện phải bảo đảm 

thực hiện thận trọng, chặt chẽ, khách quan.

Trên cơ sơ ghi nhận tiếp thu đầy đủ ý kiến 

đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội 

cho biết, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục 

thảo luận và có báo cáo lên Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội để có văn bản hướng dẫn đến 

các tỉnh thực hiện thí điểm.

Trong đó, qua thảo luận tại hội nghị, 

thống nhất một số nội dung sơ bộ như việc 

thành lập Văn phòng chung cần thống nhất 

trình ra Hội đồng nhân dân theo đúng thẩm 

quyền được quy định tại Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, tạo cơ sở pháp lý để Ủy 

ban nhân dân tổ chức thực hiện. Cùng với đó 

sẽ xây dựng quy chế mẫu để các địa phương 

tham khảo xây dựng quy chế hoạt động của 

Văn phòng chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong quá 

trình tổ chức thực hiện có phát sinh vấn đề 

thì các địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội để có hướng giải quyết./.

Theo: chinhphu.vn

3/ Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành 
chính tại Bộ phận Một cửa

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành 
Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn 
thi hành một số quy định của 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.

Theo Thông tư, việc thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận 

Một cửa đối với các thủ tục hành chính phải 

được công bố trong Quyết định công bố thủ 

tục hành chính, Quyết định công bố danh 

mục thủ tục hành chính và công khai theo 

quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành 

chính.

Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc 

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

Ảnh minh họa
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Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh rà soát, gửi Văn phòng Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh tổng hợp, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định danh mục các thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ 

phận Một cử8a các cấp, loại trừ các thủ tục 

hành chính thuộc các trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa được thể hiện trong Quyết định công bố 

thủ tục hành chính theo quy định tại Chương II 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Nội 

dung phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự 

thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết 

quả trong Quyết định công bố thủ tục hành 

chính, về cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết 

quả trong cột địa điểm thực hiện của Quyết 

định công bố danh mục thủ tục hành chính.

Trường hợp thủ tục hành chính được 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến 

hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 

bổ sung cột cách thức thực hiện trong danh 

mục thủ tục hành chính Quyết định công bố 

danh mục thủ tục hành chính để thể hiện rõ 

ràng, cụ thể các nội dung liên quan trong 

cách thức thực hiện.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả 
tại Bộ phận Một cửa

Thông tư nêu rõ, các thủ tục hành chính 

được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình 

tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại 

Bộ phận Một cửa khi đáp ứng tối thiểu các 

điều kiện sau: 1- Không thuộc đối tượng quy 

định tại điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP; 2- Được phép phân cấp 

hoặc ủy quyền cho Bộ phận Một cửa, cán 

bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một 

cửa xem xét, thẩm định, thẩm tra, xác minh 

hồ sơ và phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính theo quy định của pháp luật; 3- Bộ 

phận Một cửa có đủ nguồn lực và điều kiện 

cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp 

với các cơ quan đơn vị chuyên môn tổ chức 

việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa.

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn 

cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn 

quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số                        

61/2018/NĐ-CP và có đủ trình độ, năng lực 

chuyên môn và thẩm quyền để thực hiện 

toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết 

và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/1/2019.

Theo: chinhphu.vn

Tin cải cách hành chính trung ương
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4/ Hợp nhất các cơ quan thông tin, 
báo chí tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý 
về chủ trương thành lập Trung tâm Truyền 
thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng 
Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông 
tin, báo chí của tỉnh.

Tại phiên họp ngày 27/11/2018, sau khi 

xem xét kiến nghị của Tỉnh ủy Quảng Ninh 

tại Công văn số 1388-CV/TU ngày 7/8/2018 

về việc thành lập Cơ quan Truyền thông đa 

phương tiện trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, 

Ban Bí thư đã hoan nghênh, đánh giá cao và 

đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm 

Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy 

Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan 

thông tin, báo chí tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, 

Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Cổng 

Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh, 

Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật 

tỉnh Quảng Ninh).

Ban Bí thư chỉ đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh 

cần chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương 

trên cho thật tốt, có bước đi chắc chắn; tổ 

chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông tỉnh 

cần gọn nhẹ; chú trọng xây dựng, sử dụng và 

phát huy tốt nhất đội ngũ cộng tác viên; lựa 

chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, 

phóng viên của Trung tâm Truyền thông của 

tỉnh thực sự có nghề, có tâm, có quan điểm 

chính trị vững vàng.

Ngay sau khi có thông báo ý kiến chỉ đạo 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 3/12, 

dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, 

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp để 

triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Theo đó, Trung tâm truyền thông tỉnh 

Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp 

nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, 

là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; 

thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, 

báo chí; là tiếng nói của Đảng bộ, chính 

quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng 

Ninh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí 

Nguyễn Văn Đọc khẳng định: Việc thành lập 

Trung tâm Truyền thông tỉnh là nhiệm vụ quan 

trọng nhằm đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng 

cao chất lượng hoạt động của các cơ quan 

thông tin, báo chí, góp phần đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng 

của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình 

mới; phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của 

người dân đối với các sản phẩm báo chí địa 

phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng 

Ninh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc 

thành lập Trung tâm trên tinh thần sáp nhập 

các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh để từ 

1/1/2019 chính thức đưa Trung tâm Truyền 

thông Quảng Ninh vào hoạt động.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh phải 

đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 

quả dựa trên quan điểm giữ nguyên hiện 

trạng về cán bộ, phóng viên, nhân viên, cơ 

sở vật chất… tại các đơn vị sau khi thành lập. 

Đặc biệt, cần sớm xây dựng Hội đồng Biên 

tập để thống nhất công tác chỉ đạo, điều 

hành chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động bộ 

máy; xây dựng tổ chức Đảng và thống nhất 

nơi làm việc tập trung cho Ban lãnh đạo Trung 

tâm./.

Theo: Chinhphu.vn

5/ Hà Tĩnh công bố quyết định hợp nhất 
một số cơ quan Đảng, chính quyền

Ngày 1/12, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội 
nghị công bố các quyết định sáp nhập tổ 
chức bộ máy theo các Nghị quyết số 18, 19 
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Hội nghị đã công bố và trao các quyết 

định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất 

Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội 

vụ huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ huyện Đức Thọ.

Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy Đức Thọ với Thanh tra huyện Đức Thọ thành 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện 

Đức Thọ.

Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ 

với Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Thọ 

thành Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện 

Đức Thọ.

Các quyết định cũng đã quy định rõ các 

nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn 

kinh phí hoạt động, chế độ chính sách của 

các đơn vị mới được sáp nhập…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà 

Tĩnh Lê Đình Sơn hoan nghênh Đức Thọ là địa 

phương đầu tiên của tỉnh thực hiện thí điểm 

các nội dung của Nghị quyết số 18, 19 Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XII.

Bí thư Hà Tĩnh nêu rõ, trong quá trình làm 

thí điểm sẽ có một số vấn đề phát sinh, vì vậy, 

các đơn vị phải tìm được tiếng nói chung 

đảm bảo thông suốt; đồng thời đề xuất cấp 

có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh một số 

quy định nhằm phù hợp với thực tiễn. Trên 

cơ sở các kết quả sáp nhập, Đức Thọ cần 

tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ 

lực lớn, hành động quyết liệt, dứt điểm trong 

thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ cần phát 

huy vai trò, năng lực và có ý thức vì mục tiêu 

chung là nâng cao hiệu quả hoạt động bộ 

máy. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã trao đổi 

với cấp ủy, chính quyền huyện một số nội 

dung, quan điểm, định hướng trong công tác 

sáp nhập xã./.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn trao quyết 
định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất 
Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ 
huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 
huyện Đức Thọ. Ảnh báo Hà Tĩnh
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6/ TP.HCM làm và nhận phiếu Lý lịch tư 
pháp tận nhà

Sáng 4-11, Sở Tư pháp TP.HCM và bưu 
điện TP đã triển khai thực hiện dịch vụ tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính cấp phiếu LLTP tới tận nhà dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám 

đốc Sở Tư pháp TP, khẳng định “Sở Tư pháp TP 

luôn nâng cao công tác cải cách hành chính 

(CCHC) phục vụ người dân một cách tiện ích 

nhất, hiệu quả nhất”. Hằng ngày số lượng hồ 

sơ hành chính mà Sở tiếp nhận được rất lớn, ít 

nhất là 600 hồ sơ. Trong khi đó, số lượng hồ sơ 

ngày càng gia tăng dẫn đến việc người dân 

tốn khá nhiều thời gian, công sức trực tiếp 

đến trụ sở cơ quan của Sở Tư pháp để làm hồ 

sơ. Đối với những người ở xa trung tâm TP thì 

việc đi lại rất khó khăn và bất tiện.

Bà Hạnh chia sẻ: “Việc triển khai dịch vụ 

tiếp nhận, trả hồ sơ tại địa chỉ cư trú của người 

dân hay hệ thống các bưu cục của Bưu điện 

TP ở khắp các quận-huyện, phường-xã-thị 

trấn sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, làm hài 

lòng cho người dân”.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh (Phó Giám đốc 

Bưu điện TP), cho biết dịch vụ tiếp nhận và 

trả hồ sơ cấp phiếu LLTP qua bưu chính bảo 

đảm về chất lượng dịch vụ, an toàn, ổn định, 

tin cậy về kết quả chuyển phát hồ sơ đầy đủ. 

Qua dịch vụ này thì người dân sẽ giảm được 

phiền hà, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi 

lại khi có nhu cầu giải quyết cấp phiếu LLTP. 

“Với quy trình phối hợp chặt chẽ giữa hai 

cơ quan chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhu cầu 

của người dân thông qua việc giao, nhận 

hồ sơ đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thành 

phần hồ sơ và giao nhận trả kết quả kịp thời, 

đầy đủ” - ông Thịnh nói. 

Bưu điện thu, nộp hộ tiền phí/lệ phí hồ sơ 

cấp phiếu LLTP cho cá nhân, tổ chức theo yêu 

cầu. Đồng thời, bưu điện cũng thu giá cước 

dịch vụ chuyển phát hợp lý theo quy định.

Theo: plo.vn

7/ Sở TN&MT Bình Dương: Nâng cao chỉ 
số cải cách hành chính

Là một trong những Sở, ngành có tác 
động trực tiếp đến tình hình phát triển 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM và lãnh 
đạo Bưu điện TP.HCM ký thỏa thuận tiếp nhận và 
giao trả kết quả hồ sơ hành chính phiếu LLTP.

Ảnh: KP Toàn cảnh lễ khai trương, ký kết thỏa thuận tiếp 
nhận và giao trả kết quả hồ sơ hành chính phiếu 
LLTP. Ảnh: KP 
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kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương; Sở Tài 
nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương 
đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng chỉ 
số cải cách chính, hướng đến tạo lập môi 
trường đầu tư bền vững, thân thiện và là 
điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tăng cường chỉ đạo, điều hành
Công tác cải cách hành chính (CCHC) 

của Sở TN&MT Bình Dương ngày càng có nhiều 

tiến bộ, trong đó nổi bật là Chỉ số CCHC của 

Sở TN&MT năm 2017 đạt 84,62% và đứng thứ 

hạng 02/20 Sở, ngành của tỉnh Bình Dương, 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh, cải thiện trong tiếp cận đất đai và 

ổn định trong sử dụng đất. Để đạt được điều 

này, năm 2017 Sở TN&MT đã đề cao và xem 

công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, quan 

trọng để góp phần cải thiện môi trường đầu 

tư. Trong đó, then chốt là đẩy mạnh công tác 

cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đơn 

giản hóa quy trình, thủ tục, điều kiện thực 

hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết các 

TTHC nhằm rút ngắn và cắt giảm tối đa chi 

phí gia nhập thị trường, nhất là đối với các                   

doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp 

vừa và nhỏ; thường xuyên chú trọng công 

tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện 

đầy đủ các nhiệm vụ của CCHC. Ngoài ra, 

thống nhất chỉ đạo, tuyên truyền CCHC cho           

CBCCVC thông qua các buổi họp tổng kết, 

giao ban hàng tuần, sinh hoạt “Ngày Pháp 

luật”, ban hành các thông báo kết luận của 

Giám đốc Sở TN&MT nhằm xác định trách 

nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn 

vị và tạo sự thống nhất, đồng thuận trong 

triển khai thực hiện CCHC.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã chỉ đạo kịp 

thời cụ thể hóa các văn bản, nghị quyết của 

Trung ương, của tỉnh Bình Dương về cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp; tham mưu rà soát, cụ thể 

hóa và ban hành các văn bản nhằm đảm 

bảo công tác chỉ đạo quản lý về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban 

hành Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường ở cả ba cấp tỉnh, 

huyện, xã; và thực hiện niêm yết, công bố, 

công khai các TTHC theo đúng quy định.

Cùng với việc tư vấn, giải đáp hồ sơ, TTHC 

thông qua đa dạng kênh tiếp nhận như: Tư 

vấn trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương, qua 

Tổ tư vấn pháp luật về TTHC, qua chuyên 

mục Hỏi - đáp trên Trang thông tin điện tử…; 

Sở TN&MT Bình Dương còn tổ chức giao lưu 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên 
và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 
Bình Dương.
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trực tuyến đối thoại với các doanh nghiệp 

trong Hiệp hội ngành hàng công nghiệp với 

chủ đề “Giao lưu trực tuyến về đẩy mạnh cải 

cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường”, và thiết lập đường dây nóng để tiếp 

nhận, giải đáp các phản ánh, kiến nghị về tài 

nguyên và môi trường.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp
Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bình 

Dương trình Trung ương phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kịp 

thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa 

đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; tham 

mưu UBND tỉnh Bình Dương thành lập Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất huyện, thị xã, thành 

phố trước khi Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội 

nghị Trung ương Đảng lần thứ VI được thông 

qua; ban hành kịp thời bảng giá các loại đất 

tạo thuận lợi cho việc xác định giá đất và thu 

hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng…, 

phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm 

trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã không 

ngừng nâng cao việc tiếp nhận tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả cho người dân, doanh 

nghiệp theo cơ chế “một cửa, một cửa liên 

thông” theo đề án đã được UBND tỉnh Bình 

Dương phê duyệt; thực hiện hiệu quả, quyết 

liệt các giải pháp giảm thiểu tỷ lệ hồ sơ trễ hạn 

và giảm thời gian đi lại của người dân, doanh 

nghiệp; tăng cường phối hợp với các đơn vị 

có liên quan trong giải quyết hồ sơ; thực hiện 

gửi thư xin lỗi, gửi tin nhắn SMS Brandname, 

gọi điện thoại thông báo đối với các trường 

hợp hồ sơ trễ hạn hoặc cần bổ sung hồ sơ.

Kết quả, trong năm 2017, tỷ lệ đúng hạn 

trong giải quyết hồ sơ của Sở TN&MT Bình 

Dương đạt 99%, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh đạt 99,81%. 

Trong đó, cấp giấy chứng nhận lần đầu đối 

với 3.677 hồ sơ; cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với 213.087 hồ sơ với 

233.193 giấy chứng nhận, tăng trên 24% so với 

năm trước. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương được khảo sát 

có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng 

gần 9% so với năm 2016.

Kết quả khảo sát Chi số Năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 cho thấy, số 

ngày chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở Bình Dương là 30 ngày, 

đứng thứ 2 cả nước. Không bằng lòng với kết 

quả đạt được, ngày 30/8/2017, Sở TN&MT đã 

tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND, nên đến 

nay đã giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận đất cho người nhận 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại 
Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở TN&MT Bình 
Dương.
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chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền 

sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức 

đầu tư xây dựng không quá 15 ngày, giảm 15 

ngày so với trước đây.

Riêng về ứng dụng công nghệ thông tin, 

Sở TN&MT Bình Dương là một trong những đơn 

vị dẫn đầu cả nước về mức độ ứng dụng 

công nghệ thông tin và phát triển ngành 

TN&MT. Trong đó, điển hình là triển khai hiệu 

quả liên thông phần mềm trong công tác 

trao đổi thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa 

Cơ quan Thuế và Cơ quan Quản lý Đất đai để 

thực hiện nghĩa vụ xác định tài chính cho hộ 

gia đình và cá nhân. Bên cạnh đó, Sở TN&MT 

triển khai thí điểm tra cứu giá đất trên Trang 

thông tin điện tử ngành TN&MT và nhận được 

sự quan tâm, truy cập của nhiều người dân 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đơn giản hóa tối đa quy trình
Sở TN&MT Bình Dương đã áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 trong công việc 

nội bộ, giải quyết TTHC tại các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở TN&MT và kịp thời chỉ đạo 

điều chỉnh, xây dựng quy trình ISO phù hợp 

với TTHC. Mặc dù việc ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính 

công ích trong giải quyết TTHC còn gặp một 

số khó khăn, tuy nhiên Sở TN&MT đã có những 

giải pháp khả thi trong ứng dụng dịch vụ 

công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công 

ích nhằm nâng cao tiện ích, hiệu quả trong 

giải quyết hồ sơ, TTHC.

Đặc biệt, Sở TN&MT cũng đã thực hiện 

hiệu quả và nhận được Bằng khen của UBND 

tỉnh Bình Dương trong quá trình triển khai mô 

hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân 

thiện”, thực hiện tốt phương châm “5 biết, 5 

thể hiện” và chấp hành nghiêm các quy tắc, 

văn hóa ứng xử nơi công sở. Nhằm nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và nâng 

cao hiệu quả hoạt động, Sở TN&MT đã tổ 

chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp 

đến liên hệ giải quyết hồ sơ trực tiếp tại Bộ 

phận “một cửa” của Sở; tiếp tục rà soát, ban 

hành một số nội quy, quy chế nhằm đảm bảo 

công tác tiếp công dân, quy định cụ thể chế 

độ, lề lối làm việc.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: 

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc 

không ngừng nâng cao hiệu quả công tác 

CCHC, góp phần thúc đẩy tỉnh Bình Dương 

phát triển năng động và thu hút các dự án 

đầu tư mang lại hiệu quả cao, bền vững, 

đảm bảo vấn đề môi trường, cân đối hài hòa 

lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, trong 

thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục rà soát, đơn 

giản hóa tối đa thời gian, quy trình, điều kiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải 

quyết TTHC; đôn đốc, theo dõi CBCCVC thực 

hiện tốt quy chế làm việc, văn hóa công sở; 

tăng cường tỷ lệ đúng hẹn, trước hẹn trong 

giải quyết hồ sơ, TTHC.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT kịp thời rà soát, 

tham mưu ban hành kịp thời Bộ thủ tục hành 

chính ở cả ba cấp; tiếp tục rà soát chức 

năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên 

môn; thực hiện hiệu quả việc phân cấp trong 

quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân 

sách nhà nước, tài sản công; giám sát, quản 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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lý công tác tổ chức cán bộ và thực hiện đề 

án vị trí việc làm, tổ chức thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực 

của CBCCVC; hoàn thiện thể chế đảm bảo 

hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận 

các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và 

minh bạch, cung cấp các thông tin cần thiết 

cho công dân.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ phối hợp 

kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả 

việc triển khai xác định nghĩa vụ tài chính theo 

hình thức điện tử với Cơ quan Thuế; mở rộng 

việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 và phối hợp với Bưu điện để giảm thiểu 

chi phí trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người 

dân, doanh nghiệp; tích cực rà soát, hoàn 

thiện tổ chức bộ máy; tham mưu chuyển đổi 

thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở TN&MT, và nâng cao hiệu quả việc 

cung ứng các dịch vụ công, phục vụ cho 

người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương…

Theo: baotainguyenmoitruong.vn

8/ TP.HCM sẽ giảm 50% lệ phí khi thực 
hiện thủ tục hành chính qua mạng

Việc giảm lệ phí này nhằm khuyến 
khích người dân tham gia dịch vụ công 
trực tuyến, áp dụng từ 1/1/2019 đến hết 
31/12/2020.

Nhằm khuyến khích người dân thực hiện 

thủ tục hành chính qua mạng, UBND TP.HCM 

vừa kiến nghị HĐND TP giảm 50% đối với 6 loại 

lệ phí, áp dụng cho tất cả các yêu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn 

TP.

Các loại lệ phí gồm đăng ký cư trú; hộ 

tịch; cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam; đăng ký kinh   

doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với 

đất; cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến 

hết ngày 31/12/2020.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị HĐND TP giảm 

50% đối với 6 loại lệ phí khi thực hiện thủ tục 

hành chính qua mạng. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền 

điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm mà TP.HCM đặt ra cho năm 2019.

Theo đó, việc tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn TP sẽ giúp nâng 

cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách 

hành chính; tăng mức độ, phạm vi cung cấp 

thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho 

hoạt động của cơ quan nhà nước được minh 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Thực hiện thủ tục hành chính qua mạng
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Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

bạch hơn, phục vụ người dân và doanh ng-

hiệp ngày càng tốt hơn.

Phấn đấu đến năm 2020, TP.HCM sẽ có 

30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực 

tuyến mức độ 4, tỷ lệ cấp phép đăng ký thành 

lập doanh nghiệp qua mạng đạt hơn 50%, tỷ 

lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 

trên 10%.

Mô hình 4 mức độ phát triển của các 

dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp 

dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam, 

bao gồm:

Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy 

đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch 

vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, 

thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như 

mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép 

người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để 

người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền 

vào các mẫu đơn.

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở 

mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép 

tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử 

cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào 

các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các 

mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan 

và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong 

quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ 

được thực hiện qua mạng.

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như 

ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép 

tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ 

và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở 

mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được 

thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể 

thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu 

điện.

Theo: news.zing.vn

9/ Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cán 
bộ, công chức 2 năm liên tục không hoàn 
thành nhiệm vụ

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Võ 
Văn Dũng - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị 
xã Hoàng Mai khi phát biểu trước gần 500 
cán bộ, công chức sáng 29/11.

Sáng 29/11, Thị ủy Hoàng Mai đã tổ chức 

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số       

17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh”, gắn với sơ kết 02 năm thực hiện 

Đề án cải cách hành chính nhà nước thị xã 

Hoàng Mai giai đoạn 2016 - 2020 và những 

năm tiếp theo. 

Đánh giá cán bộ phải thực chất, toàn 
diện, công tâm, khách quan

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn 

Dũng - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã 

Đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch 
HĐND thị xã Hoàng Mai phát biểu chỉ đạo hội 
nghị. Ảnh: Lê Tuấn Anh
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nhấn mạnh một số giải pháp nhằm nâng cao 

hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu 

quả cải cách hành chính.

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai cũng yêu cầu 

phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị 

trong việc nâng cao chất lượng thực thi công 

vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất nhận thức và 

hành động.

“Chú trọng nâng cao chất lượng thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, 

xem đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên thực 

hiện. Gắn kết quả thực thi công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức với trách nhiệm 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ 

quan, đơn vị”, người đứng đầu Thị ủy Hoàng 

Mai nói.

Đồng chí Võ Văn Dũng cũng đặt ra yêu 

cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức theo hướng đánh giá cán bộ 

phải thực chất, toàn diện, công tâm, khách 

quan, tạo đoàn kết, nhất trí cao trong tổ chức.

“Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những 

cán bộ công chức bị đánh giá 2 năm liên 

tục không hoàn thành nhiệm vụ”, Bí thư Thị ủy 

Hoàng Mai nhấn mạnh trước gần 500 cán bộ, 

công chức dự hội nghị.

Người đứng đầu Thị ủy Hoàng Mai cũng 

đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong 

giải quyết công việc của người dân và                     

doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái 

phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; 

xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện nhiệm 

vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội 

quan tâm như cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở tư 

nhân,…

Mới chỉ 58% người dân hài lòng sự phục 
vụ của cơ quan hành chính

Tính đến tháng 10/2018, số lượng cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan hành chính từ thị xã đến xã, 

phường trên địa bàn Hoàng Mai là 364 người.

Bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn bộc 

lộ những hạn chế về chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức như: số cán bộ có khả năng 

tham mưu tổng hợp chuyên sâu còn ít; trình 

độ, năng lực của một số cán bộ, công chức, 

viên chức chưa thực sự đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ, còn thụ động trong tham mưu, 

đề xuất. Kỹ năng làm việc của một số cán 

bộ, công chức, viên chức chưa thành thạo, 

tính chuyên nghiệp chưa cao, mang tính 

hành chính hóa còn nhiều. Chất lượng thực 

thi công vụ của một số cán bộ, công chức, 

nhất là công chức cấp xã chưa cao; kết quả 

hoạt động của một bộ phận cán bộ, công 

chức cấp xã hạn chế và phạm nhiều lỗi, sai 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Gần 500 cán bộ, công chức trên địa bàn thị xã 
Hoàng Mai. Ảnh: Lê Tuấn Anh
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sót, ngay cả ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật cũng chưa đảm bảo quy định, còn 

ban hành trái thẩm quyền.

Theo: baonghean.vn

10/ Sở Xây dựng Hà Tĩnh không có hồ 
sơ, thủ tục hành chính xử lý quá hạn

Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy 
mạnh dịch vụ công trực tuyến; nâng cao 
thái độ phục vụ… được Sở Xây dựng Hà 
Tĩnh đẩy mạnh thực hiện trong thời gian 
qua để nâng cao hiệu quả công tác, phục 
vụ nhân dân và các tổ chức kinh tế.

Nhiều năm đến thực hiện các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, anh Phan Anh Đức 

(Công ty CP Xây dựng Xuyên Hà, TP Hà Tĩnh) 

thấy rõ sự thay đổi về cách thức làm việc, 

hiệu quả xử lý các thủ tục hành chính của 

đơn vị này.

“Hiện nay, các thủ tục hành chính của Sở 

Xây dựng đều đã được đưa vào Trung tâm 

Hành chính công (TTHCC) tỉnh nên tôi không 

mất quá nhiều thời gian để đi xử lý, hoàn thiện 

hồ sơ. Đồng thời có thể dễ dàng theo dõi quy 

trình xử lý hồ sơ của mình đang ở giai đoạn 

nào. Hơn nữa, tác phong làm việc của cán 

bộ đã chuyên nghiệp hơn, tạo tâm lý thoải 

mái cho các cá nhân, tổ chức khi đến thực 

hiện hồ sơ “ - anh Đức chia sẻ.

Qua rà soát, Sở đã thống kê, lập danh 

mục và trình UBND tỉnh phê duyệt 32 thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng đã được 

sửa đổi, bổ sung để thực hiện tại TTHCC tỉnh. 

Hiện, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 2 trở lên. Năm 2018, Sở đưa vào áp 

dụng thêm 10 dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, từ đó, nâng tổng số 25 dịch vụ công trực 

tuyến ở mức 3, 4.

Sở cũng thực hiện rà soát, đơn giản hóa 

nhiều thủ tục hành chính, trong đó đề nghị 

cắt giảm 9 thành phần hồ sơ, bãi bỏ hoặc 

đơn giản hóa cách thức thực hiện 11 thủ tục 

hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết 

12 thủ tục hành chính… nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Sở Xây dựng còn nhanh chóng thực hiện 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Sở Xây dựng đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận 
lợi cho cá nhân, tổ chức.

100% thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà 
Tĩnh đã được đưa vào áp dụng tại TT HCC tỉnh.
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việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải 

quyết, thời hạn trả kết quả… tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của TTHCC tỉnh; trên Cổng 

thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và 

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng để người 

dân, doanh nghiệp có thể theo dõi, giám sát 

quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Lê Danh Trường - Cán bộ phụ trách 

CCHC Sở Xây dựng cho biết: “Sở rất quan tâm 

đến việc hiện đại hóa công tác CCHC và ứng 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã đem lại hiệu 

quả công việc cao, thuận tiện cho người dân 

khi đến liên hệ công tác. Từ đó, đã cắt giảm 

thời gian thực hiện các thủ tục hành chính là 

327 ngày trên tổng số 960 ngày, đạt tỉ lệ 34%”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng 

đã tiếp nhận 976 hồ sơ thủ tục hành chính tại 

TTHCC tỉnh, chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: 

thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng, thẩm định đồ án quy hoạch, cấp 

giấy phép xây dựng… Số hồ sơ đơn vị đã giải 

quyết trước và đúng hạn là 865 hồ sơ, 111 hồ 

sơ đang trong quá trình xử lý và chờ bổ sung, 

không có hồ sơ xử lý quá hạn.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Hậu 

Thành cho biết: “Sở sẽ tăng cường vai trò chỉ 

đạo, kiểm tra công tác CCHC; đẩy mạnh rà 

soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật 

do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc trách 

nhiệm tham mưu của sở. Đồng thời, ứng dụng 

khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả 

của việc chuẩn hoá bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở; 

tiếp tục cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, ứng 

dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 và 4 tại     

TTHCC tỉnh”.

Theo: baohatinh.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ đẩy mạnh thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4.



21 Bản tin số 26/2018

11/ Xử lý triệt để kiến nghị của doanh 
nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân 
yêu cầu chính quyền địa phương xã Tam 
Giang và huyện Núi Thành, các cơ quan 
hữu trách xử lý việc an dân, tháo gỡ khó 
khăn để doanh nghiệp Thiên Hậu Phước 
triển khai dự án đóng và sửa chữa tàu 
thuyền, chậm nhất trước 20.12.2018.

“Tiến thoái lưỡng nan”
Buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ cuối cùng 

năm 2018 chỉ có Công ty CP Đóng tàu Thiên 

Hậu Phước đến trình bày kiến nghị. Đại diện 

doanh nghiệp cho biết, công ty có xây dựng 

một cơ sở đóng tàu cá vỏ thép công suất lớn 

và sửa chữa tàu thuyền trên phần diện tích 

23.782m2 tại thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, 

Núi Thành. Mặc dù đã có đầy đủ giấy tờ, từ 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy 

phép đầu tư, xây dựng, đánh giá tác động 

môi trường… được các cấp thẩm quyền cấp 

nhưng công ty không thể tiến hành dự án. Cụ 

thể, khi triển khai xây dựng bờ kè giữ đất, xây 

tường rào bảo vệ tài sản để tránh bị sạt lở 

trong mùa mưa bão sắp đến thì các hộ dân 

xung quanh khu vực dự án cản trở, không 

cho thi công. Thiên Hậu Phước đã nhiều lần 

báo cáo UBND xã Tam Giang nhưng không 

được giải quyết dứt điểm.

Không thể tiến hành dự án, Công ty CP 

Đóng tàu Thiên Hậu Phước đã gửi công văn 

đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan hữu trách 

xem xét, giải quyết cắm mốc ranh giới đất 

cho doanh nghiệp. Ngày 27.8.2018, UBND tỉnh 

chỉ đạo UBND huyện Núi Thành, Sở TN&MT, 

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giải quyết 

vướng mắc này. Song, cho đến nay, sau hơn 3 

tháng, ách tắc này vẫn chưa được giải quyết 

rốt ráo, khiến công ty gặp khó đầu tư cũng 

như quyết toán vốn vay với ngân hàng. Yêu 

cầu duy nhất của Thiên Hậu Phước là sớm 

được bàn giao mốc ranh giới mặt bằng hiện 

trạng theo đúng giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất được giao, tránh tình trạng tranh 

chấp không đáng có như hiện tại.

Ông Phan Thanh Hùng - Phó Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP Đóng tàu Thiên Hậu Phước 

cho hay, khi đàm phán, đối thoại hay trao đổi 

thì thống nhất, nhưng khi triển khai thì bị cản 

trở. Khi lập dự án, doanh nghiệp đã cam kết 

chừa 30m luồng lạch cho những ghe nhỏ đậu 

nhưng khi thấy luồng lạch hơi hẹp, công ty 

đã quyết định mở rộng lên 50m. Mọi điều đã 

được thực hiện xong, bây giờ ngư dân lại yêu 

cầu mở thêm 15m nữa thì không thể được vì 

mọi thiết kế đã hoàn tất, không thể để dự án 

bị ảnh hưởng. “Dân yêu cầu có thêm một bãi 

cát kéo ghe lên, công ty đã thực hiện. Thực 

hiện xong rồi, dân lại yêu cầu muốn mở rộng 

thêm nữa, để có thêm nhiều tàu thuyền khác 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo 
các địa phương, ngành xử lý dứt kiểm kiến nghị 
của doanh nghiệp Thiên Hậu Phước.
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neo đậu. Doanh nghiệp nhượng bộ, nhưng 

vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của dân. 

Không thể tiến hành dự án, công ty đã xin 

gia hạn giấy phép đầu tư, nhưng không lẽ lại 

phải tiếp tục xin gia hạn tiếp. “Tiến cũng dở, 

lùi cũng không xong. Không còn cách nào 

khác, doanh nghiệp xin giải quyết triệt để, 

chấm dứt tình trạng ách tắc này” - ông Hùng 

nói.

Xử lý dứt điểm
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang 

Phạm Văn Châu doanh nghiệp không lấn đất, 

đầu tư không sai, nhưng việc cản trở thi công 

thuộc về những người có ghe thuyền nhỏ. Họ 

muốn có chỗ neo đậu vì đó là quyền lợi, là 

sinh kế của dân. Ông Châu nói xã không đủ 

quyền, yêu cầu UBND huyện Núi Thành vào 

cuộc, thỏa thuận hợp lý giữa đôi bên, không 

nên để sự việc giằng co kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành 

Nguyễn Văn Thịnh nói việc tạo mọi điều kiện 

cho doanh nghiệp hoạt động là trách nhiệm 

của địa phương. Nếu biết sớm hơn thì chắc 

chắn sẽ có những cuộc làm việc. Nhưng     

doanh nghiệp không thể nhượng bộ để giao 

lại đất cho dân. “Tranh chấp đến đâu, giải 

quyết đến đó, bởi người tranh chấp không 

phải số đông. Không đến nỗi không giải quyết 

được. Sẽ xử lý ngay. Nếu doanh nghiệp làm 

đúng các thủ tục, chính quyền sẽ có những 

biện pháp bảo vệ thi công” - ông Thịnh nói.

Đề cập chỗ neo đậu tàu thuyền cho 

ngư dân, ông Thịnh nói hiện địa phương 

đang bí vị trí neo đậu tàu thuyền. Khi doanh 

nghiệp đầu tư, họ sợ mất chỗ neo đậu nên 

phản ứng là chuyện thường. Không khó giải 

quyết mâu thuẫn này, một khi xây dựng thêm 

những khu neo đậu tàu thuyền, nhưng nguồn 

lực ngân sách địa phương không đủ để thực 

hiện. Cùng quan điểm, ông Lưu Phước - Phó 

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở 

TN&MT) nói nếu giải quyết việc cắm mốc cho 

doanh nghiệp có thể giải quyết được điều 

gì không? Không thể nhượng bộ mãi được. 

Mấu chốt là chính quyền chưa tạo điều kiện 

cho dân có bến neo đậu tàu thuyền. Không 

thể đụng đâu xử đó mà cần nghiên cứu đầu 

tư xây dựng cảng. Đó mới là căn cơ để giải 

quyết tình trạng tranh chấp này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân xác 

nhận doanh nghiệp chỉ có thể chia sẻ lợi ích 

với cư dân vùng dự án. Không thể đáp ứng 

hết các yêu cầu của số đông ngoài vùng dự 

án. Không thể quy hết trách nhiệm về doanh 

nghiệp. Ông Tân yêu cầu chính quyền địa 

phương, cơ quan quản lý nhanh chóng xác 

định mốc giới cụ thể, bàn giao cho doanh 

nghiệp. Họp dân vận động, tuyên truyền, giải 

thích. Phân loại, xử lý các đối tượng kích động 

tạo ra sự bất ổn hay cản trở thi công. Cần 

kế hoạch quy hoạch, bố trí địa điểm cho ngư 

dân neo đậu tàu thuyền. Khó khăn hay vướng 

mắc về cơ chế, chính sách, vốn đầu tư… trình 

UBND tỉnh xem xét. Toàn bộ nội dung này cần 

phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 20.12.2018 với yêu cầu cuối cùng là tạo 

mọi điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự 

án đi vào hoạt động một cách sớm nhất!

Theo: baoquangnam.vn
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12/ Nhiều đề án tổ chức tinh gọn bộ 
máy

Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn.

Đến nay, TP.Tam Kỳ đã sáp nhập 3 đơn 

vị gồm Trumg tâm Ứng dụng chuyển giao 

kỹ thuật NN&PTNT, Trạm Thú y và Trạm Bảo 

vệ thực vật thành Trung tâm Kỹ thuật nông                    

nghiệp. Cạnh đó, xây dựng các đề án thành 

lập Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền 

thông thành phố trên cơ sở hợp nhất Trung 

tâm Văn hóa - thể thao, Đài Truyền thành - 

truyền hình và Nhà Văn hóa thiếu nhi thành 

phố; giải thể Trung tâm Phát triển các khu, 

cụm công nghiệp và thương mại, dịch vụ 

thành phố; đề án sắp xếp lại các hội; sắp xếp 

mạng lưới trường lớp; phương án sáp nhập 

thôn, khối phố trên địa bàn.

Theo: baoquangnam.vn

13/ Trung tâm Hành chính công TP.Tam 
Kỳ: Hơn 22.900 hồ sơ giải quyết đúng hẹn

Trung tâm Hành chính công TP.Tam Kỳ đi 

vào hoạt động từ tháng 1.2018. Qua gần 1 

năm đã có 33.285 lượt công dân đến giao 

dịch với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 27.119. 

Kết quả, đã giải quyết 23.738 hồ sơ, trong đó 

đúng hẹn 22.940, trễ hẹn 788. Số hồ sơ đã giải 

quyết nhưng trễ hẹn so với quy định tập trung 

nhiều nhất ở lĩnh vực đất đai.

Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, 

thẩm định trên các lĩnh vực thuế, tư pháp, 

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

chính và kế hoạch, LĐ-TB&XH, nội vụ, y tế, 

GD-ĐT, văn hóa và thông tin, bảo hiểm xã hội, 

bưu chính viễn thông, ngân hàng. Trung tâm 

thực hiện 196 thủ tục trên 25 lĩnh vực thuộc 14 

cơ quan, đơn vị; trong đó 10 cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND thành phố thực hiện 148/256 

thủ tục (tỷ lệ 56%), 4 cơ quan ngành dọc thực 

hiện 48/200 thủ tục (24%). 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%.

Theo: baoquangnam.vn

14/ Sắp xếp các tổ chức hội
Toàn tỉnh hiện có 1.800 tổ chức hội 

quần chúng các cấp (58 hội cấp tỉnh, 190 
hội cấp huyện, 1.552 hội cấp xã). Năm 
2018, UBND tỉnh giao 91 định mức lao động 
cho 17 hội ở tỉnh.

Theo đề án sắp xếp các tổ chức hội 

quần chúng trên địa bàn Quảng Nam giai 

đoạn 2018 - 2020 vừa được UBND tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND, 

sau sắp xếp (hợp nhất, sáp nhập, giải thể, giữ 

nguyên), ở cấp tỉnh giảm 16 hội, còn 42 hội.

Đối với hội cấp huyện, hội cấp xã, tỉnh 

giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 

soát, đánh giá tổ chức, hoạt động của các 

hội thuộc phạm vi quản lý để sắp xếp các hội 

cho phù hợp. Tổng số hội cấp huyện hiện nay 

là 190 hội, định hướng sắp xếp giảm 55 hội, 

còn 135 hội.

Đối với các hội cấp tỉnh được nhà nước 

giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động 
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hoặc giao hợp đồng lao động, có 4 phương 

án được thực hiện, gồm hợp nhất, sáp nhập, 

giải thể và giữ nguyên.

Trong đó, có 6 hội được hợp nhất thành 3 

hội: Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em 

và bệnh nhân nghèo với Hội Người khuyết tật, 

lấy tên gọi là Hội Bảo trợ và người khuyết tật; 

Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức, lấy tên 

gọi là Hội Khuyến học - cựu giáo chức; Hội Tù 

yêu nước với Hội Cựu thanh niên xung phong, 

lấy tên gọi là Hội Tù yêu nước - cựu thanh niên 

xung phong.

Ngoài ra, có 4 hội được sáp nhập thành 2 

hội: Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ, lấy tên 

gọi là Hội Chữ thập đỏ; Hội Châm cứu vào Hội 

Đông y, lấy tên gọi là Hội Đông y. Giải thể một 

tổ chức hội, đó là Hội Làm vườn.

Có 9 hội được giữ nguyên: Liên hiệp Các 

hội khoa học và kỹ thuật, Liên hiệp Các tổ 

chức hữu nghị, Hội Văn học - nghệ thuật, Hội 

Nhà báo, Hội Luật gia, Liên minh Hợp tác xã, 

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội 

Người mù, Ban đại diện Hội Người cao tuổi.

Đối với các hội không được nhà nước 

giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động 

hoặc giao hợp đồng lao động, giải thể 10 hội, 

đồng thời giữ nguyên 28 hội.

Theo kế hoạch, cuối năm 2018 đầu năm 

2019, Quảng Nam sẽ hoàn thành việc sắp 

xếp các hội; tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt 

động của hội để sắp xếp lại phù hợp với tình 

hình mới theo lộ trình đến hết năm 2021.

Theo: baoquangnam.vn

15/ Cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận 
sai sót và sửa chữa khuyết điểm

Qua thực tiễn cho thấy, nếu chúng ta 
có sai sót thì phải nghiêm túc, thẳng thắn 
nhận sai sót và chân thành với nhân dân, 
với cán bộ, với Đảng để sửa chữa khuyết 
điểm.

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, 

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện 

Nhân khi đề cập đến công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân 

vận trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị 

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần 

thứ 22, khóa X, sáng 29/11.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nếu 

có sai sót thì phải nghiêm túc, thẳng thắn 

nhận sai sót và chân thành với nhân dân, 

với cán bộ, với Đảng để sửa chữa khuyết 

điểm. Chính cách tiếp cận đó sẽ góp phần 

củng cố niềm tin, vị trí của Đảng; đồng thời 

những việc Thành phố đã làm với chủ trương 

đúng đắn, có kết quả thì phải tiếp tục thực 

hiện một cách quyết liệt và thông tin rộng rãi 

đến nhân dân để người dân thấy rằng xu thế 

chung của Thành phố và cả nước là tiếp tục 

đi lên. Cần khuyến khích sức sáng tạo của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai 

các giải pháp mới để vừa khẳng định truyền 

thống năng động sáng tạo, vừa khắc phục 

yếu kém, hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, 

việc đánh giá trách nhiệm người đứng đầu là 

rất quan trọng. Khi đánh giá, ngoài định tính 

thì cần có sự định lượng để xác định trách 

nhiệm. Dẫn chứng về lĩnh vực đầu tư công, 
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Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện 

Nhân cho biết, nguồn lực đã có nhưng nhiều 

sở - ngành chưa sử dụng tốt nguồn lực đầu tư 

công, việc giải ngân còn chậm. Việc giải ngân 

đầu tư công của một số đơn vị chưa đạt yêu 

cầu đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc 

về vấn đề này. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã 

đưa ra các con số cụ thể, trong đó có 2 đơn 

vị là: Trung tâm điều hành các chương trình 

chống ngập nước Thành phố, Sở Giao thông 

Vận tải - đây là hai đơn vị phụ trách 2 lĩnh vực 

mà người dân đang dành nhiều sự quan tâm 

cũng như có nhiều bức xúc trong thời gian 

qua, song việc giải ngân tới thời điểm này 

không tới 60%. Đối với các quận, huyện cũng 

chỉ có 6/24 quận, huyện giải ngân trên 60%, 

trong đó có 4 quận đạt trên 70%. Thậm chí có 

những đơn vị giải ngân rất thấp, như: quận 1 

đạt 22%, quận Gò Vấp đạt 29%, quận 10 đạt 

20%, quận Bình Thạnh đạt 10%, quận Tân Bình 

đạt 5,3%... Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đặt 

câu hỏi vậy trách nhiệm của người đứng đầu 

ở đây như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, sau 

hội nghị, trong đợt tổng kết cuối năm, các 

đơn vị phải rà soát, kiểm điểm việc sử dụng 

ngân sách đầu tư công trong 3 năm qua, từ 

đó đề xuất biện pháp thay đổi, xử lý, không 

thể để tiếp tục xu hướng này trong những 

năm còn lại.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 

công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Thiện 

Nhân nhấn mạnh, việc tăng cường thông tin 

chính thống kịp thời, đầy đủ về tình hình đất 

nước, Thành phố và thế giới là rất quan trọng, 

giúp người dân hiểu về chủ trương, dự án của 

Thành phố mà người dân quan tâm. Đây là 

vấn đề cần được các đại biểu thảo luận tại 

Hội nghị lần này.

Đối với lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, 

đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, về 

tổng thể nguồn thu năm 2018 của Thành phố 

không có thay đổi. Tổng mức đầu tư xã hội 

trên địa bàn có hạn do nguồn thu ngân sách 

để lại cho Thành phố trong năm nay chỉ là 

18%, nguồn thưởng từ thu ngân sách vượt chỉ 

tiêu (nếu có) theo Nghị quyết số 54 của Quốc 

hội phải năm sau mới có hiệu lực, khai thác 

nguồn lực từ các dự án thực hiện theo hình 

thức BT chưa được tháo gỡ khó khăn, khai 

thác nguồn lực từ tài sản công triển khai còn 

chậm.

Trong bối cảnh đó, việc Thành phố duy 

trì tổng đầu tư xã hội đạt 35% và tốc độ tăng 

trưởng GRDP đạt 8,3% theo kế hoạch là một 

nỗ lực lớn. Những hoạt động có kế hoạch 

trong phát triển: công nghiệp, nông nghiệp, 

du lịch, khởi nghiệp, phát triển y tế… đã đạt 

và có nội dung vượt kế hoạch; an toàn thực 
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phẩm có nhiều cố gắng. Có những hoạt động 

cần thiết Thành phố đã làm nhanh, trong đó 

HĐND Thành phố đã thông qua chương trình 

sữa học đường, sắp tới xem xét thông qua 

giảm học phí THCS về mức tối thiểu.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, 

trong quá trình thảo luận tại Hội nghị lần này, 

các đại biểu cần làm rõ những nội dung gì 

theo kế hoạch đã làm tốt; nội dung nào có 

bổ sung nội dung mới, những lĩnh vực nào 

còn chậm; chỉ rõ nguyên nhân của những 

hạn chế, yếu kém đồng thời rút ra được kinh 

nghiệm gì?

Đồng chí cho biết, thực tế trong toàn 

bộ cơ chế quản lý thì cải cách hành chính 

là khâu còn nhiều khó khăn, ách tắc. Thành 

phố đã phát động đợt thi đua cao điểm cải 

cách hành chính trong thời gian 3 tháng cuối 

năm 2018. Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất, 

năm 2019 là năm cải cách hành chính, tạo 

đột phá về công tác này vì doanh nghiệp, vì 

người dân Thành phố. Cùng với đó, trong năm 

2019, Thành phố sẽ tập trung triển khai quyết 

liệt Nghị quyết số 54. Năm 2019 còn có hoạt 

động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác 

Hồ, đây là dịp để Thành phố đẩy mạnh công 

tác xây dựng Đảng, quan tâm đến những 

vấn đề của người dân, giải quyết căn bản 

khiếu nại kéo dài của người dân. Cùng với đó 

là các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ 

Thành phố lần thứ XI.

Theo lịch trình, Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ 22, khóa X 

diễn ra trong 2,5 ngày, sẽ làm việc về nhiều 

nội dung quan trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho 

ý kiến về: Báo cáo tổng kết việc thực hiện 

Nghị quyết số 10 - NQ/TU của Thành ủy khóa X 

về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; Báo cáo 

tổng kết việc thực hiện Kết luận số 253 - KL/

TW ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hội nghị 

Thành ủy lần thứ 15 khóa X về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 

2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm năm 2019; Báo cáo tổng kết chương trình 

kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành 

ủy năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về 

Báo cáo 1 năm thực hiện Kết luận số 21 - KL/

TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính 

trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 

tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ 

Chí Minh; Báo cáo 1 năm thực hiện Quy định 

số 1374 - QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 

của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình 

giải quyết thông tin phản ánh liên quan các 

tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của 
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Đảng, pháp luật của Nhà nước; Báo cáo 1 

năm thực hiện Đề án Đô thị thông minh năm 

2018.

Cùng với đó, các đại biểu sẽ thảo luận, 

cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo sơ kết 

5 năm thực hiện Chương trình hành động số 

35 - CtrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/

TW ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị 

lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong 

tình hình mới; Báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện Chương trình hành động số 38 - CtrHĐ/

TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy về 

thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 28 

tháng 1 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 6, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp 

tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước; Báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện Chương trình hành động số 42 - CTrHĐ/TU 

ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy về 

thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25 

tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác thanh niên 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa gắn với Đề án phát huy trí thức trẻ, nhà 

khoa học trẻ trong phát triển, ứng dụng khoa 

học - công nghệ góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội Thành phố; Báo cáo dự toán tổng thu, 

tổng chi ngân sách Đảng bộ Thành phố năm 

2019./.

Theo: cpv.org.vn

16/ Cải cách từ việc giảm họp
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 

số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp 
trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ 
quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, 
có hiệu lực từ ngày 25.12 tới đây. Trong 5 
trường hợp không được họp, đáng chú ý là 
quy định không được kết hợp việc họp với 
tham quan, giao lưu, nghỉ mát.

Vấn nạn họp nhiều nhưng không chất 

lượng, thậm chí là “vô thưởng vô phạt”, mất 

thời gian “bàn ra bàn vào” mà không có ý 

nghĩa nhiều cho công tác chỉ đạo, điều hành 

sau đó là một thực tế đã được nói đến nhiều. 

Nhưng có một thực tế khác tệ hại hơn, đó 

là lợi dụng danh nghĩa họp hành, tập huấn 

nhưng thực chất là đi nghỉ dưỡng, tham quan, 

vui chơi giao lưu là chủ yếu. Điều này dẫn đến 

việc chất lượng, mục tiêu cuộc họp nhiều khi 

trở thành thứ yếu của chuyến công cán.

Trên thực tế, có nhiều cuộc họp kéo dài 

2 - 3 ngày nhưng nội dung họp chỉ diễn ra nửa 

ngày hoặc 1 ngày, được tổ chức ở một thành 

phố du lịch để cho đại biểu tham dự được 

đi tham quan, nghỉ mát. Cán bộ đi lại máy 

bay, ô tô, ở khách sạn, ăn uống tiệc tùng… 

tất cả chi phí đều được tính cho hội nghị. Họp 

trở thành dịp để tiêu tiền, nhất là tiền ngân 

sách, từ họp thường vụ, họp ban chấp hành, 

họp ủy ban, họp phòng, ban chuyên môn... 

Nhiều khi chỉ cùng bàn về một nội dung. Lại 

có trường hợp chỉ có một nội dung mà phải 

cần tới 5 - 6 cuộc họp. Đầu tiên là họp định 

hướng, tiếp theo là họp góp ý, họp dự thảo, 

họp thông qua, họp kết luận, và cuối cùng 
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là họp triển khai thực hiện. Rồi nếu thực hiện 

không được, có vướng mắc thì lại họp tiếp, 

bàn việc điều chỉnh hoặc tháo gỡ...

Kinh phí cho việc họp hành cũng tốn kém, 

họp dài ngày kinh phí càng nhiều. Nguyên 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho 

biết, thống kê cứ 8 tiếng trên cả nước có gần 

3.000 cuộc họp, ngân sách chi tiêu cho hội 

họp mất khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày. “Riêng 

tôi hồi trước nhận được hơn 400 giấy mời họp 

mỗi năm, chỉ đi họp đã hết ngày, không cải 

cách gì được”. Họp triền miên không có thời 

gian làm việc, lãng phí ngân sách đã đành. 

Nhiều cuộc hội họp còn gây phiền hà cho địa 

phương, mang tiếng là “vinh hạnh” hỗ trợ kinh 

phí, đón tiếp nếu đơn vị tổ chức hội nghị là 

bộ, ngành.

Ngoài ra, theo Quyết định số 45/2018/QĐ-

TTg, 4 nội dung khác nữa cũng không được 

tổ chức họp. Đó là cuộc họp giải quyết các 

công việc thường xuyên trong tình hình có 

thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp; họp giải 

quyết công việc đã được phân quyền, phân 

cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành 

chính cấp dưới giải quyết; họp giải quyết 

công việc đã được pháp luật quy định bằng 

các cách thức khác không phải thông qua 

cuộc họp; họp nghe báo cáo tình hình thực 

hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay 

thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ 

quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

Như vậy, trong nội dung quy định mới 

này, ngoài việc quy trách nhiệm cho người 

lãnh đạo cơ sở hạn chế họp hành rềnh rang, 

tránh trách nhiệm cá nhân của người đứng 

đầu bằng cách tổ chức họp để xin ý kiến tập 

thể thì nay cũng sẽ không còn. Chỉ những vấn 

đề theo quy định cần lấy ý kiến tập thể thì 

mới phải họp chứ không phải đụng chuyện gì 

cũng họp xin ý kiến. Tránh tình trạng sợ trách 

nhiệm, né trách nhiệm người đứng đầu, né 

chức năng quản lý chuyên ngành đã được 

quy định. Nguyên tắc cơ bản để giảm họp 

là tổ chức tốt chức năng quản lý nhà nước 

của từng cơ quan, đơn vị; thực thi đúng chức 

năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân, 

phát huy vai trò người đứng đầu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để hạn chế 

đến mức tối đa những cuộc họp vô bổ, họp 

cũng như không, họp để tranh thủ nghỉ dưỡng, 

phải thắt chặt chi tiêu ngân sách, khoán chi 

phí, phân loại và thực hiện nghiêm tiêu chuẩn 

giải ngân, chi tiêu cho các cuộc họp. Những 

hoạt động tương tự như kỷ niệm ngành, gặp 

mặt truyền thống... không mang tính chuyên 

môn, liên quan đến công việc và chức năng 

cần được hạn chế tối đa. Đặc biệt, phải xây 

dựng và vận hành chính quyền điện tử hiệu 

quả. Với điều kiện công nghệ thông tin phát 

triển như hiện nay, nên đẩy mạnh hình thức 

họp trực tuyến, đỡ tốn kém chi phí đi lại, đỡ 

tốn thời gian, chuyên nghiệp hơn. Khai thác 

công nghệ thông tin và các sản phẩm công 

nghệ phục vụ cho quản lý hành chính thì sẽ 

giảm họp.

Để quyết định trên đạt hiệu quả tối đa, 

các cơ quan của Chính phủ, chính quyền 

cấp tỉnh phải làm gương trước trong cải cách 

hành chính, triệt để ứng dụng công nghệ 

trong tổ chức điều hành. Đặc biệt, cần xem 
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xét chương trình bồi dưỡng lãnh đạo về kỹ 

năng hội họp. Có những việc lặp đi lặp lại 

hằng năm thì nên xây dựng thành quy trình và 

cẩm nang thực hiện, chỉ định rõ trách nhiệm 

của từng cấp, từng ngành.

Theo: daibieunhandan.vn

17/ Ngồi nhầm chỗ
Một trong 12 kiến nghị mà Hội đồng 

xét xử trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ đưa 
ra có một nội dung rất đáng chú ý. Đó là, 
Bộ Công an sắp xếp các cán bộ có trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị 
trí công tác, tránh trường hợp như bị cáo 
Nguyễn Thanh Hóa là Cục trưởng Cục 
Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng 
công nghệ cao nhưng không có trình độ về 
công nghệ thông tin.

Trước đó, trong phần tự bào chữa của 

mình trước tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 

cho rằng, khi được lãnh đạo Bộ Công an giao 

nhiệm vụ, trọng trách nặng nề là xây dựng và 

phát triển lực lượng cảnh sát phòng, chống 

tội phạm công nghệ cao, bản thân không 

am hiểu gì về công nghệ nhưng ông đã có ý 

thức phải thể hiện được công sức của mình 

cho sự nghiệp chung. Lời bào chữa của bị 

báo Nguyễn Thanh Hóa khiến chúng ta không 

khỏi xót xa khi một lãnh đạo của một cơ quan 

theo dõi tội phạm trong lĩnh vực công nghệ 

nhưng lại không có hiểu biết gì về mạng máy 

tính, mạng viễn thông, internet, thiết bị số. 

Điều đáng nói rằng, người ấy vẫn chấp nhận 

ngồi vào vị trí lãnh đạo ngay cả khi sự hiểu 

biết về lĩnh vực mà mình quản lý lại ở mức 

“hạn hẹp”. Câu hỏi đặt ra là, liệu nhân tài của 

ngành công an khan hiếm đến mức không 

có ai phù hợp hơn để được bổ nhiệm vào vị 

trí quan trọng đó? Hay công tác cán bộ “có 

vấn đề”?.

Thực tế thời gian qua, trong những trường 

hợp bổ nhiệm thần tốc cũng có cả việc bổ 

nhiệm kiểu tréo ngoe như vậy. Chỉ khi cơ 

quan có thẩm quyền vào cuộc, các quyết 

định bổ nhiệm được hủy bỏ mới thực sự đưa 

họ về ngồi đúng vị trí của mình. Ông Thang 

Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ từng 

chia sẻ rằng, công tác cán bộ, nhân sự của 

ta lâu nay vẫn còn tình trạng sắp xếp không 

đúng người, đúng việc, không đúng chuyên 

môn, làm trái ngành trái nghề. Nhiều khi cấp 

dưới lợi dụng không hiểu biết để qua mặt và 

mắc lỗi, điều này cũng khá phổ biến. Công 

tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý cán bộ của 

cấp trên chưa thật tốt nên vẫn có những sai 

sót, lỗ hổng.

Tất nhiên, không phải cứ một người giỏi, 

có học hàm học vị cao đều trở thành một nhà 

quản lý giỏi và ngược lại. Nhưng khi đã ngồi 

vào vị trí quản lý thì yêu cầu người đó phải 

hiểu được về lĩnh vực mà mình phụ trách. Sự 

hiểu biết này sẽ giúp họ tránh được những rủi 

ro trong quản lý, điều hành, giúp nâng cao 

hiệu quả hoạt động lĩnh vực mà họ phụ trách. 

Việc bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo không có 

chuyên môn đối với lĩnh vực mà họ phụ trách 

là chúng ta đang “đánh cược” với công tác 

cán bộ. Điều này dẫn đến buông lỏng trong 

quản lý điều hành, dẫn đến sai phạm, thất 

thoát tài sản nhà nước, không thu hút được 
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người tài vào bộ máy. Đau đớn hơn, có thể 

dẫn đến mất cán bộ, mất niềm tin của người 

dân vào công tác cán bộ.

Dư luận đặt câu hỏi, để xảy ra tình trạng 

bổ nhiệm cán bộ “chuyên môn nọ, ngồi vị trí 

kia” thì trách nhiệm thuộc về ai? Trước hết 

trách nhiệm thuộc về cơ quan tham mưu và 

tiếp nữa là cơ quan, người có thẩm quyền ký 

quyết định bổ nhiệm. Cấp ủy không thể đứng 

ngoài cuộc sự cố này. Ngoài ra, còn có một 

phần “lỗi” của chính người được bổ nhiệm. 

Nếu là người có trách nhiệm, khi được đề 

bạt vào vị trí quản lý không đúng với chuyên 

môn, thì có quyền xin rút để nhường “ghế” 

cho người phù hợp. Rất tiếc, vì sự hấp dẫn 

của quyền lực, việc nhường “ghế” rất hiếm 

khi xảy ra. Khi một người phải ôm vị trí quá lớn, 

trong khi trình độ năng lực hạn chế thì việc 

xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật cũng là điều 

dễ hiểu.

Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng “ngồi 

nhầm chỗ” trong công tác cán bộ. Muốn vậy, 

đòi hỏi những người làm công tác cán bộ ở 

các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị 

phải thực sự có năng lực và có trách nhiệm. 

Những người này phải là những người gác 

cổng tin cậy, cho lãnh đạo về công tác cán 

bộ. Khâu này bị buông lỏng, hay có động cơ 

cá nhân thì cán bộ yếu kém năng lực, chuyên 

môn và đạo đức sẽ lọt vào trong tổ chức, bộ 

máy. Phải xử lý nghiêm nếu cán bộ thực thi 

nhiệm vụ này để xảy ra sai sót. Cán bộ phải 

được đào tạo trước khi được bổ nhiệm, xóa 

bỏ việc bổ nhiệm rồi mới đi đào tạo. Và điều 

quan trọng, người được đề bạt, bổ nhiệm nên 

biết rút lui, khi trình độ có hạn nhưng lại khoác 

“áo” trách nhiệm quá lớn sẽ gây hậu quả 

khôn lường.

Theo: daibieunhandan.vn

18/ Chế tài phải đủ mạnh
Gần đây, khái niệm “sân sau” đã được 

nói đến rất nhiều, ám chỉ những người có 
chức, có quyền trong một số DNNN đã tìm 
cách dựng lên công ty con để “rót” tiền từ 
chính công ty do mình quản lý nhằm trục 
lợi. 

Thực tế cho thấy, quá trình cổ phần hóa, 

người chủ sở hữu đồng thời là cơ quan chủ 

quản. Cơ quan ra quyết định cổ phần hóa 

cũng là cơ quan ra quyết định về giá, trong 

khi đó lại không thực hiện đấu thầu một cách 

công khai, minh bạch. Điều này dẫn đến 

lợi ích nhóm trong cổ phần hóa của một số 

DNNN, thiếu cạnh tranh giữa các DN, gây 

thiệt hại lớn về tài sản và ngân sách nhà nước. 

Trường hợp Cổ phần hóa Hãng phim truyện 

Việt Nam, cảng Quy Nhơn… bán rẻ như cho 

không là những ví dụ điển hình vi phạm trong 

quá trình cổ phần hóa, cho thấy khâu kiểm 

tra, giám sát thực hiện cổ phần hóa DNNN 

vẫn còn buông lỏng.

Chủ trương cổ phần hóa DNNN là đúng 

đắn và là xu hướng tất yếu. Qua việc cổ 

phần hóa, DNNN sẽ trở thành doanh nghiệp 

có nhiều chủ sở hữu, giúp tạo động lực và 

cơ chế quản lý năng động; huy động thêm 

được nguồn vốn của xã hội vào đầu tư sản 

xuất kinh doanh. Như vậy, hiệu quả, sức cạnh 

tranh cùng khả năng hội nhập của doanh 
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nghiệp được nâng cao. Tuy vậy, bên cạnh 

những doanh nghiệp thực hiện thành công, 

việc thực hiện cổ phần hóa DNNN cũng bộc 

lộ tồn tại, hạn chế. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 

Lê Thị Nga đã thẳng thắn chỉ rõ, tình trạng vi 

phạm trong cổ phần hóa, quản lý, sử dụng 

nhà đất, tài sản công ở thành phố diễn ra một 

thời gian dài. Có những việc diễn ra từ giai 

đoạn trước và có sự tiếp tay của người có 

chức vụ, quyền hạn. Từ các vụ án thời gian 

qua cho thấy, tham nhũng lớn, tham nhũng 

dưới hình thức “lợi ích nhóm”, “sân sau” và 

công ty gia đình đang dần lộ diện. Để ngăn 

chặn tình trạng này, Chính phủ và cơ quan tư 

pháp cần tập trung nhận diện đầy đủ, để có 

biện pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tế, 

Chủ nhiệm Lê Thị Nga đề nghị.

Dù được nói đến nhiều, thậm chí cả 

những lời cảnh báo, nhưng quá trình cổ phần 

hóa DNNN vẫn xảy ra tiêu cực, có sự móc 

ngoặc giữa “sân trước, sân sau” để rút tiền 

nhà nước. Có nhiều nguyên nhân được chỉ 

ra, do khâu kiểm tra, giám sát chưa được 

thực hiện nghiêm, có nơi buông lỏng; chưa 

có biện pháp mạnh tay đối với những trường 

hợp cố tình thực hiện chậm hay lợi dụng cổ 

phần hóa để trục lợi.

Đã đến lúc cần có cơ chế kiểm soát nội 

bộ mạnh mẽ hơn. Bởi để đến khi thanh tra, 

kiểm toán vào cuộc thì doanh nghiệp đã có 

thời gian vi phạm khá lâu, hậu quả để lại rất 

lớn; tài sản nhà nước đã bị thất thoát thông 

qua các “sân sau” rất khó kiểm soát hoặc thu 

hồi. Cần phát huy vai trò giám sát của QH, 

các ĐBQH và vai trò của cơ quan Kiểm toán 

Nhà nước. Muốn vậy, phải có cơ chế giải 

trình, công khai, minh bạch, đặc biệt là trách 

nhiệm giải trình của lãnh đạo DNNN. Nhưng 

điều đó sẽ là chưa đủ, nếu chưa có cơ chế 

xử lý trách nhiệm nghiêm khắc. Tùy theo mức 

độ vi phạm, mức độ gây thiệt hại mà áp dụng 

hình thức xử lý trách nhiệm tương ứng với cá 

nhân vi phạm. Không chỉ xử lý về mặt hành 

chính, tài chính, kỷ luật, mà còn có thể xử lý 

hình sự. Chỉ khi chế tài đủ sức răn đe thì việc 

ngăn chặn tham nhũng, lợi ích nhóm dưới 

hình thức “sân sau” mới thực sự hiệu quả.

Theo: daibieunhandan.vn
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