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1. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 
của Chính phủ làm việc tại Gia Lai

Chiều 25-12, Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Phạm Đại Dương dẫn đầu 
đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách 
hành chính của Chính phủ đã có buổi làm 
việc và kiểm tra công tác cải cách hành 
chính tại UBND tỉnh Gia Lai. Làm việc với 
đoàn công tác có Phó Chủ tịch UNND tỉnh 
Nguyễn Đức Hoàng; đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành; Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã 
hội tỉnh…

Năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành 
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
(CCHC) từ tỉnh đến huyện, xã tiếp tục được 
các cơ quan, địa phương tập trung quan 
tâm, chỉ đạo thường xuyên và xem đây là giải 
pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh triển khai 
có hiệu quả và chất lượng trong công tác 
CCHC. Việc triển khai các nhiệm vụ CCHC 
được các sở, ngành và UBND cấp huyện chủ 
động triển khai thực hiện và hoàn thành kế 
hoạch của tỉnh đề ra.

Đến nay, tỉnh có 19/20 sở, ban, ngành; 
12 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành của 
tỉnh và 17/17 UBND các huyện, thị xã, thành 
phố đã công bố hệ thống quản lý chất lượng 
phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 
18/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 
đạt 100%. Đã có 17/20 sở, ban ngành; 17/17 
UBND huyện; 65/222 UBND cấp xã đã triển 
khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông” tất 
cả các hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm 
thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, 
minh bạch đáp ứng tốt nhu cầu của người 
dân, doanh nghiệp. 

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành quyết 
định quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ 
quan hành chính nhà nước về thực hiện công 
tác CCHC, tạo cơ sở pháp lý để quy trách 
nhiệm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính 
nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành và 
thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn 
vị. Ngoài những kết quả đã đạt được, báo 
cáo của UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn 
chế còn tồn tại, khó khăn vướng mắc và kiến 
nghị, đề xuất, đồng thời UBND tỉnh cũng xác 
định phương hướng và giải pháp đẩy mạnh 
CCHC trong thời gian tới. 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm 
Đại Dương ghi nhận và đánh giá cao kết quả 

Thứ trưởng Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi 
làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng 
phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang
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CCHC của tỉnh. Trong công tác điều hành 
cũng thấy rõ sự quyết tâm chỉ đạo sát sao 
của UBND tỉnh trong việc triển khai các thủ 
tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ 
được quan tâm đầu tư, đặc biệt tại bộ phận 
một cửa, một cửa liên thông. Trong thời gian 
tới, đề nghị UBND tỉnh cần có thông tin, tuyên 
truyền về công tác CCHC nhiều hơn nữa để 
cán bộ, công chức, viên chức, người dân và 
doanh nghiệp hiểu, hợp tác và ủng hộ. Cần 
chú trọng hơn trong công tác chỉ đạo, kiểm 
tra CCHC, tháo gỡ vướng mắc trong quy 
trình, thủ tục, tạo môi trường thông thoáng 
giúp doanh nghiệp và người dân phát triển 
sản xuất, kinh doanh.

Theo: baogialai.com.vn

2. Dự kiến cắt bỏ, sửa đổi hơn 2.000 
điều kiện kinh doanh

Một trong những điểm đáng lưu ý trong 
dự thảo Nghị quyết 01/2018 của Chính 
phủ vừa được Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra 
lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương 
là sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa đến 
50% điều kiện kinh doanh. Lý do được Bộ 
Kế hoạch Đầu tư giải thích là do còn có 
nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết 
hoặc quy định chung chung không rõ ràng 
cụ thể, gây khó cho doanh nghiệp. Hiện cả 
nước có 4.284 điều kiện kinh doanh tương 
ứng cho 243 ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện.

Nếu cắt bỏ được 50% điều kiện kinh        
doanh theo tinh thần dự thảo Nghị quyết 01, 
trong tương lai, chỉ còn lại chưa tới 2.150 điều 
kiện kinh doanh được áp với doanh nghiệp.

Việc Chính phủ quyết liệt trong cắt giảm 
điều kiện kinh doanh hoàn toàn có cơ sở. Do 
quá trình rà soát, có nhiều ngành nghề đầu tư 

kinh doanh được quản lý nhiều bộ, quy định 
tại nhiều nghị định khác nhau. Chẳng hạn, chỉ 
riêng kinh doanh thực phẩm, hiện được quản 
lý bởi các Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT, Bộ Y 
tế, theo quy định của luật An toàn thực phẩm 
và 4 Nghị định: 38/2012/NĐ-CP, 77/2016/NĐ-
CP, 66/2016/NĐ-CP và 67/2016/NĐ-CP.

Việc quy định chồng chéo gây ảnh hưởng 
lớn đến cạnh tranh, hội nhập của doanh     
nghiệp và tạo không ít kẽ hở cho việc nhũng 
nhiễu doanh nghiệp mà từng được phản ánh 
mấy năm nay. Đặc biệt, sau khi có chỉ đạo từ 
chính phủ, đến cuối năm 2017, cũng mới có 
5 bộ rà soát và đưa ra phương án cắt giảm 
sửa đổi.

Theo đó, đi đầu là Bộ Công thương lên 
phương án cắt giảm 675 (chiếm 55%) điều 
kiện kinh doanh thuộc Bộ này quản lý. Bộ 
NN-PTNT đưa ra kế hoạch cắt giảm và sửa đổi 
118 điều kiện (chiếm 34,2%) song phương án 
sửa đổi cụ thể đến nay chưa có. Bộ Xây dựng 
cũng đề xuất bãi bỏ 89 điều kiện (41,3%); đơn 
giản hóa 94 điều kiện (43,7%); giữ nguyên 32 
điều kiện (15%) tổng số 215 điều kiện đầu tư, 
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 
nước do bộ này quản lý.

Còn Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã 
đề xuất cắt giảm, sửa đổi 51 điều kiện kinh 
doanh (chiếm 16%) và cũng chưa có phương 
án sửa đổi cụ thể đối với các điều kiện kinh 
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doanh sửa đổi. Cuối cùng, Ngân hàng không 
đưa ra phương án cắt giảm mà đề nghị được 
duy trì các điều kiện kinh doanh do đặc thù 
của hoạt động của ngành.

Trình dự thảo Nghị quyết 1/2018 của Chính 
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2018, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng 
tiếp tục kiến nghị Thủ tướng yêu cầu các bộ 
khẩn trương thực hiện việc rà soát, kiến nghị 
cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý để có báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trong tháng 1 năm nay.

Theo: thanhnien.vn

3. Người nộp thuế cần chính sách công 
bằng

Theo các chuyên gia kinh tế, trước khi 
thay đổi chính sách thuế, cần nghiên cứu 
cẩn trọng, đặc biệt chính sách phải công 
bằng và phù hợp với sức chịu đựng của 
người nộp thuế. 

TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện 
Chiến lược Phát triển, Bộ KH&ĐT cho rằng, 
một số loại thuế phải sửa đổi, nhưng cần hợp 
lý, có lộ trình, không phải tất cả cùng tăng 
ngay. Có lộ trình là để doanh nghiệp và người 
dân tiên liệu được và chuẩn bị. Chỉ nên so 
sánh với thông lệ quốc tế phù hợp điều kiện 
Việt Nam. “Bộ Tài chính đưa ra so sánh một 
số khoản thuế của Việt Nam với các nước, 
đặc biệt các nước phát triển khu vực châu 
Âu. Sau đó, kết luận Việt Nam còn thấp nên 
phải tăng.

Như vậy chưa thuyết phục, vì chưa tính 
tới trình độ phát triển, thu nhập bình quân 
của người dân Việt Nam chỉ hơn 2.000 USD/
năm, trong khi các nước châu Âu thu nhập 

người dân cao gấp vài chục lần Việt Nam lại 
không được đưa ra so sánh. Tôi không cực 
đoan, nhưng phải tính tới yếu tố hài hòa, 
công bằng, dù chỉ tương đối. Khi tăng thuế 
tiêu dùng, người chịu tác động lớn hơn là 
người thu nhập thấp, người nghèo, không thể 
tạo ra thêm mất công bằng, rất nguy hiểm. 
Chưa kể, nước ta tới đây sẽ còn nhiều dịch 
vụ công chuyển sang cơ chế thị trường, cơ 
chế tính giá thay vì phí, người dân sẽ phải chi 
nhiều hơn cho sinh hoạt hàng ngày”, TS Lưu 
Bích Hồ nói. TS Hồ cho biết, mới đây Mỹ còn 
thông qua luật giảm thuế cho doanh nghiệp.

Theo ông Lưu Bích Hồ, thu nhập bình 
quân mỗi tháng theo GDP của người Việt chỉ 
khoảng 4-5 triệu đồng/người, thu nhập thực 
tế còn thấp hơn. Nên chỉ cần tăng giá vài 
dịch vụ công, hoặc tăng chút thuế tiêu dùng, 
đặc biệt thuế giá trị gia tăng (VAT), cuộc sống 
đa số người dân tập tức bị tác động. “Thuế 
VAT đánh vào tất cả mọi người, mọi loại hàng 
hóa nên người dân phản ứng mạnh. Còn 
người giàu tăng thêm ít chi phí đâu ngại gì”, 
ông Hồ nói.

Ngoài ra, cùng với thay đổi thang bậc 
thuế thu nhập cá nhân, theo vị chuyên gia 
này, Bộ Tài chính cũng cần nghiên cứu và đề 
xuất nâng mức giảm trừ cá nhân. Do mức 9,5 
triệu đồng mỗi tháng đã ban hành quá lâu. 
“Hằng năm, đồng tiền đều mất giá, chi phí 
cuộc sống tăng, nhưng mức khung thu nhập 
thì vẫn giữ trong nhiều năm qua, các sắc 
thuế lại tiếp tục tăng thì không công bằng với 
người dân”, ông Lưu Bích Hồ nói thêm.

Chuyên gia kinh tế - TS Ngô Trí Long cho 
rằng, các lý lẽ biện hộ cho đề xuất tăng thuế 
của Bộ Tài chính chưa thuyết phục. Ví như: 
Tăng thuế VAT chỉ so với các nước phát triển; 
Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt do 
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người dân béo phì vì uống nước ngọt cũng 
không đủ cơ sở khoa học; Bội chi, nợ công do 
chi thường xuyên lớn, tham nhũng, thất thoát, 
lãng phí, đầu tư công không hiệu quả, đó là 
trách nhiệm của nhà nước, không thể đổ lên 
người dân. Hay với thuế thu nhập cá nhân, 
theo ông Long, thay vì đánh thuế cao nên 
giảm để nhiều người đóng góp hơn, từ đó thu 
được nhiều hơn, không nên để tình trạng nhà 
nước cứ tăng còn người dân lại tìm cách trốn.

Về phần doanh nghiệp, theo ông Lưu 
Bích Hồ, khi các sắc thuế gián thu tăng, người 
dân sẽ mua sắm ít hơn, nên sản xuất sẽ khó 
khăn hơn. Khi đó, nguồn thu ngân sách từ 
các khoản đóng góp của doanh nghiệp lại 
giảm đi. Vì vậy, cần chính sách thuế hợp lý 
để nuôi dưỡng nguồn thu, thay vì thu cao 
để ít người nộp, thì thu thuế thấp sẽ nhiều 
người đóng góp hơn. Chưa kể, thuế xuất - 
nhập khẩu giảm, được lợi nhiều nhất là các                                 
doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hoặc 
sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu. Trong khi 
những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 
trong nước, từ nguồn nguyên liệu trong nước 
ít hưởng lợi từ thuế xuất - nhập khẩu giảm, nay 
còn bị tăng thuế. “Phải tạo nguồn thu mới để 
bù đắp”, vị chuyên gia này góp ý.

Còn theo ông Long, hiện thất thu thuế 
vẫn lớn nhưng ngành thuế chưa có giải 
pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Ví dụ nhiều hộ 
kinh doanh tìm cách không trở thành doanh                       
nghiệp vì họ được hưởng thuế khoán với mức 
thấp hơn nhiều so với doanh thu, và có thể 
bắt tay với cán bộ thuế để hạ mức khoán. 
Bên cạnh đó là tình trạng trốn thuế qua mua 
bán hóa đơn, chuyển giá vẫn chưa kiểm soát 
được; “chia chác” thuế vẫn xảy ra... “Khi đề 
xuất tăng thuế phải thận trọng, có cơ sở rõ 
ràng dựa trên các cuộc khảo sát và đánh giá 

tác động thực tế. Không phải đề xuất theo 
cảm tính người xây dựng chính sách và chọn 
phần dễ để làm”, ông Long nói.

TS Định Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) 
cho hay, đề xuất tăng một số loại thuế của 
Bộ Tài chính cơ bản ông đồng tình. Tuy nhiên, 
theo ông Thịnh, mức độ tăng và sự cần thiết 
của từng sắc thuế khác nhau, cần nghiên 
cứu cẩn trọng. Vị chuyên gia này cho rằng, 
xu hướng chung của hội nhập là các nước 
giảm thuế trực thu (thuế thu nhập doanh    
nghiệp, thuế xuất - nhập khẩu…), tăng các 
loại thuế gián thu (thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT, 
thuế thu nhập cá nhân…). Vì vậy, lộ trình cải 
cách thuế của Việt Nam cũng theo xu hướng 
đó. “Thuế xuất - nhập khẩu giảm, hàng hóa 
sẽ rẻ hơn, nên việc tăng thuế nội địa chỉ khiến 
giá hàng hoá trở về mức như khi thuế xuất - 
nhập khẩu chưa giảm”, ông Thịnh nói.

Theo: tienphong.vn
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4. Hà Nội vận hành chính thức 81 dịch 
vụ công trực tuyến

Xác định năm 2017 là năm là đột phá 
căn bản về công nghệ thông tin, Hà Nội 
đã triển khai và đưa vào vận hành chính 
thức 81 dịch vụ công trực tuyến (tăng 74 
dịch vụ so với năm 2016); dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 cũng tăng 45% so 
với năm 2016.

Ngày 25-12, Sở Thông tin và truyền thông 
Hà Nội (TT&TT) đã tổ chức triển khai công tác 
TT&TT năm 2018, khai trương cổng thông tin 
DN. Tới dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Thành Hưng; Phó Chủ tịch UBND TP 
Hà Nội Ngô Văn Quý.

Theo báo cáo của Sở TT&TT Hà Nội, trong 
năm 2017 công tác TT&TT tiếp tục ổn định và 
nâng cao chất lượng. Công tác quản lý Nhà 
nước về thông tin, báo chí, xuất bản tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả; các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, phục vụ 
đắc lực các nhiệm vụ trọng tâm của TP; triển 
khai tích cực hoạt động văn hóa đọc. Ngoài 
ra, đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, 
đột xuất được UBND TP giao ngay từ những 
ngày đầu năm mới.

Quản lý về bưu chính, viễn thông có nhiều 
đổi mới, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thúc 
đẩy phát triển hạ tầng. Công tác triển khai 
ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ 
quan Nhà nước TP đang được triển khai tích 
cực, đảm bảo đồng bộ và mang lại hiệu quả 
thiết thực, góp phần đẩy mạnh CCHC, xây 
dựng Chính quyền điện tử Thủ đô và TP thông 
minh.

Năm 2017, TP xác định là năm đột phá 
căn bản về công nghệ thông tin (CNTT), tiếp 
tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng 
dụng và phát triển CNTT, tạo bước chuyển 
biến căn bản về xây dựng chính quyền điện 
tử và hướng tới xây dựng TP thông minh. Năm 
2017 ngành TT&TT đã kết nối mạng diện rộng 
(WAN) tới các Sở, ban, ngành, 30 UBND quận, 
huyện, thị xã và 584 UBND xã, phường, thị trấn. 
Thực hiện đầu tư trang thiết bị CNTT đảm bảo 
hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
và hỗ trợ cán bộ, công chức trong công tác 
quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tuyến.

Duy trì và nâng cao hiệu quả ứng dụng 
CNTT trong quản lý điều hành nội bộ, 85% văn 
bản chuyển nhận giữa các đơn vị được luân 
chuyển trên mạng. 100% cán bộ công chức 
sử dụng hòm thư điện tử công vụ để trao đổi 
công việc.

Đặc biệt, năm 2017, Hà Nội đã triển khai 
và đưa vào vận hành chính thức 81 dịch vụ 
công trực tuyến (tăng 74 dịch vụ so với năm 
2016) tới 10 Sở (65 dịch vụ), 30 quận, huyện, thị 
xã và 584 xã, phường, thị trấn (16 dịch vụ) và 
tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến do các 
Bộ chuyên ngành triển khai cho TP, nâng tổng 
số dịch vụ công trực tuyến của TP hiện có lên 
457 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (tăng 
45% so với năm 2016) đạt gần 24% tổng số thủ 
tục hành chính của cơ quan Nhà nước TP.    

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Lãnh đạo Bộ TT&TT cùng lãnh đạo TP, Sở TT&TT 
bấm nút khai trương Cổng thông tin doanh         
nghiệp Hà Nội . ẢNH:T.A
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Dự kiến hết năm 2017 sẽ hoàn thành thêm 154 
dịch vụ mức độ 3 nâng tỷ lệ dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 đạt 32%. Đồng thời, kiểm 
tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời các khó khăn 
trong quá trình triển khai dịch vụ công mức 
3,4, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tổ 
chức trong giao tiếp với chính quyền, nâng tỷ 
lệ hồ sơ giao dịch qua mạng cao hơn nhiều 
so với năm 2016. Công tác đảm bảo an toàn 
thông tin được duy trì thường xuyên.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã tiến hành 
255 cuộc thanh tra, kiểm tra các trang thông 
tin điện tử, cơ sở in, các điểm truy nhập          
internet công cộng. Xử phạt vi phạm hành 
chính đối với 76 tổ chức, cá nhân với tổng số 
tiền 773 triệu đồng.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng 
Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã biểu dương 
những kết quả trong lĩnh vực TT&TT của Hà 
Nội trong năm 2017 như: Hà Nội đã triển khai 
mạnh mẽ ứng dụng CNTT, tạo bước chuyển 
căn bản trong ứng dụng CNTT. 85% văn bản 
trao đổi qua điện tử; dịch vụ công trực tuyến 
mức 3, 4 tăng 45% so với 2016, cải cách trên 
400 dịch vụ công, dẫn đầu cả nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh, nhiệm 
vụ năm 2018 của ngành TT&TT Hà Nội là: Cần 
tích cực tham mưu cho lãnh đạo TP trong đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật; từng bước triển khai các thành phần 
hướng tới TP thông minh - nhiệm vụ cốt lõi và 
xuyên suốt là xây dựng Chính phủ điện tử. Lựa 
chọn thuận lợi của khoa học công nghệ để 
giải quyết vấn đề bức xúc như giao thông, y 
tế, môi trường. Hoàn thành đúng tiến độ lộ 
trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 
3, 4 - cần thực tiễn và công minh, gắn kết với 
cải cách hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, cùng với việc biểu 

dương, ghi nhận những kết quả trong lĩnh 
vực CNTT, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô 
Văn Quý cũng nêu rõ một số nhiệm vụ đối với 
ngành trong năm 2018 như: Đẩy mạnh quản 
lý về TT&TT, quản lý thông tin báo chí, mạng xã 
hội, kịp thời chấn chỉnh thông tin sai lệch, nâng 
cao tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của TP; 
đẩy mạnh văn hóa đọc... Khẩn thương tham 
mưu cho UBND TP tiếp tục triển khai quyết liệt 
Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT giai 
đoạn 2016-2020, trong đó hoàn thiện hạ tầng 
kỹ thuật...

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống ứng dụng 
phục vụ hoạt động điều hành nội bộ; tăng 
cường sử dụng văn bản điện tử, sử dụng thiết 
bị CNTT trong phục vụ công tác điều hành 
tác nghiệp; tăng cường triển khai các dịch 
vụ công trực tuyến mức 3, 4, phục vụ người 
dân, DN và đảm bảo an toàn thông tin.

Phát huy hiệu quả Vườn ươm doanh         
nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo, tiếp tục ươm 
tạo những ý tưởng đổi mới sáng tạo thành 
những sản phẩm, dịch vụ CNTT và truyền 
thông mang lại giá trị kinh tế cao; tạo ra                     
doanh thu và lơi nhuận, đóng góp cho phát 
triển chung của kinh tế Thủ đô Hà Nội.

Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ khai trương 
Cổng thông tin DN Hà Nội và ký thỏa thuận 
hợp tác hỗ trợ DN giữa Trung tâm giao dịch 
CNTT và truyền thông với Ngân hàng Đầu tư 
và phát triển Việt Nam. “Hoạt động Công 
thông tin DN Hà Nội sẽ là địa chỉ cung cấp 
những thông tin tin cậy và hữu ích cho DN về 
môi trường pháp luật, tài chính, ngân hàng, 
tuyển dụng lao động, sự kiện thương mại, 
thông tin về sản phẩm, dịch vụ và những đối 
tác kinh doanh tiềm năng…”, Phó Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Theo: phapluatxahoi.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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5. Hà Nội đề xuất thí điểm ủy quyền 
công chức tư pháp xã được chứng thực

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê 
Hồng Sơn, việc ủy quyền cho công chức 
tư pháp cấp xã được chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng thực chữ ký nhằm đẩy 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, vai trò của công chức tư pháp.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển 
khai công tác tư pháp năm 2018 ngày 25/12, 
theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng 
Sơn, việc triển khai các văn bản pháp luật 
về chứng thực về cơ bản được thực hiện nề 
nếp, đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu của 
công dân.

Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu, Hà 
Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét, thống nhất 
với đề xuất của TP báo cáo Thủ tướng chấp 
thuận cho việc triển khai thí điểm việc ủy 
quyền cho công chức tư pháp cấp xã được 
chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 
chữ ký.

“Điều này nhằm đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao trách nhiệm, vai trò của 
công chức tư pháp”, ông Sơn nhấn mạnh.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy, năm 
2017, kết quả các việc về chứng thực tiếp tục 
tăng mạnh so với năm 2016.Cụ thể đã chứng 

thực 122.417.276 bản sao (tăng tới 26% so 
với năm 2016); thực hiện được 8.264.361 việc 
chứng thực hợp đồng, giao dịch, chữ ký và 
các văn bản thỏa thuận khác (giảm 5,6% so 
với năm 2016).

Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng 
thực (Bộ Tư pháp) Nguyễn Công Khanh bày 
tỏ quan điểm, hoan nghênh đề xuất rất mạnh 
dạn này của UBND TP Hà Nội.

“Việc chứng thực bản sao từ bản chính là 
công việc chiếm rất nhiều thời gian của Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Số lượng bản 
sao không giảm đi mà thậm chí còn tăng lên 
theo năm tháng. Đây là nỗi lo lắng không chỉ 
của UBND TP Hà Nội, Bộ Tư pháp mà của tất 
cả các cấp chính quyền”, ông Khanh nói.

Cá nhân Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc 
tịch, Chứng thực cho rằng, hiện tượng ngày 
càng gia tăng bản sao giấy tờ từ bản chính là 
việc bất bình thường. 

Trong khi, theo Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương, cũng như các văn bản quy phạm 
pháp luật, cấp chính quyền cơ sở là cấp gần 
dân nhất, chịu áp lực rất nhiều việc và cái gì 
cũng dồn cho cấp xã.

“Một ngày với thời gian như vậy, Chủ tịch 
hay Phó Chủ tịch UBND xã ký số lượng bản 
sao đó thì không thể đủ được. Yêu cầu ủy 
quyền, cá nhân tôi rất ủng hộ. Nếu làm được 
điều này, lãnh đạo chính quyền cấp xã sẽ 
giải phóng được rất nhiều thời gian, dành làm 
những việc khác quan trọng hơn, lớn hơn cho 
dân, cho xã hội”, ông Khánh nêu.

Tuy nhiên, để ủy quyền được, theo ông 
Khanh, phải khai thông từ Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương vì Điều 14 của Luật quy 
định rất rõ việc ủy quyền cho cơ quan hành 
chính Nhà nước ở địa phương.

“Tôi e rằng cơ chế ủy quyền bị vướng ở 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Theo Bộ Tư pháp, năm 2017, việc chứng thực 
tiếp tục tăng mạnh so với năm 2016. Ảnh: TN
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điểm đó, chứ với Nghị định 23 (về cấp bản sao 
từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 
giao dịch - PV) thì có thể báo cáo Thủ tướng 
và vấn đề này không khó để giải quyết”.

Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng 
thực đề nghị, ngoài lấy ý kiến của Bộ Tư pháp, 
UBND TP Hà Nội nên lấy ý kiến của Bộ Nội vụ 
cũng như một số bộ, ngành liên quan trước 
khi trình xin ý kiến Thủ tướng.

Điều 14. Ủy quyền cho cơ quan hành 
chính Nhà nước ở địa phương (Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương):

1. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan 
hành chính Nhà nước cấp trên có thể ủy 
quyền bằng văn bản cho UBND cấp dưới 
hoặc cơ quan, tổ chức khác thực hiện một 
hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
trong khoảng thời gian xác định kèm theo 
các điều kiện cụ thể.

2. Cơ quan hành chính Nhà nước cấp 
trên khi ủy quyền cho UBND cấp dưới hoặc 
cơ quan, tổ chức khác phải bảo đảm các 
nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền; 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà 
mình đã ủy quyền.

3. Cơ quan, tổ chức được ủy quyền phải 
thực hiện đúng nội dung và chịu trách nhiệm 
trước cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên 
về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà 
mình được ủy quyền. Cơ quan, tổ chức nhận 
ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cơ 
quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn đã được cơ quan hành chính Nhà 
nước cấp trên ủy quyền.

Theo: baomoi.com

6. Quảng Ngãi: Tỉnh mời họp, 12/14 
lãnh đạo huyện, thành phố không đi

Cùng với bày tỏ sự không hài lòng, ông 
Đặng Ngọc Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ngãi, chủ trì buổi hội nghị - phê bình 
số cán bộ lãnh đạo các huyện, thành trực 
thuộc đã vắng mặt.

Sáng 26.12, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội 
nghị bàn về cung ứng và hỗ trợ tuyển dụng 
lao động cho dự án Khu liên hợp sản xuất 
gang thép Hòa Phát Dung Quất (gọi tắt Gang 
thép Hòa Phát Dung Quất) và các khu kinh tế 
khác trong tỉnh.

Trong giấy mời do UBND tỉnh ban hành, 
ngoài các sở ngành liên quan, các trường 
nghề, doanh nghiệp trên địa bàn..., thành 
phần mời dự còn có đại diện lãnh đạo chính 
quyền của 14 huyện, thành trực thuộc. Tuy 
nhiên, chỉ có 2/14 lãnh đạo là huyện Sơn Tịnh 
và Tư Nghĩa có mặt, số còn lại không đi.

Cùng với phê bình số cán bộ lãnh đạo 
các huyện, thành trực thuộc đã vắng mặt, 
ông Đặng Ngọc Dũng - Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì buổi hội nghị - bày tỏ: 
“Với mục tiêu năm 2018, tỉnh dự kiến sẽ tạo 
việc làm cho khoảng 40.000 lao động. 

Thế nhưng không hiểu lý do vì sao tỉnh đã 
mời nhưng nhiều lãnh đạo chính quyền không 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

12/14 lãnh đạo huyện, thành Quảng Ngãi 
không đến dự hội nghị này
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đến dự để nghe ý kiến, đề xuất đông như 
vậy?”.

Theo báo cáo của đại diện dự án Gang 
thép Hòa Phát Dung Quất, tổng số lao động 
mà doanh nghiệp cần tuyển để hoạt động 
sau khi hoàn thành dự án khoảng 8.000 người 
ở 11 lĩnh vực khác nhau, với độ tuổi từ 18-40. 
Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ mới tuyển 
dụng được khoảng 2.100 lao động, trong đó 
Quảng Ngãi trên 1.650 lao động.

Trên cơ sở đặc thù của lao động địa 
phương mà doanh nghiệp đã tìm hiểu là 
đang tham gia lao động ở các tỉnh, thành 
phía nam, vì vậy khi số lao động này trở về 
quê để sum họp với gia đình trong dịp trước 
và sau Tết cổ truyền sắp đến, Gang thép Hòa 
Phát Dung Quất sẽ tiến hành tổ chức gặp gỡ 
để tuyển dụng tại 7 huyện, thành đồng bằng, 
với tần suất tổ chức 2-4 buổi/huyện, thành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Dụng - 
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi - cho 
biết: “Chỉ riêng kỳ thi tuyển công nhân viên 
chức trong năm 2017 vừa qua, so với tổng chỉ 
tiêu được tuyển dưới 2.000 người nhưng có 
đến 7.000 người nộp hồ sơ là có trình độ đại 
học chính quy, cao đẳng. Như vậy, số tham 

gia thi tuyển sẽ còn dư ra khoảng 5.000 người. 
Sở Nội vụ sẽ giúp cho các doanh nghiệp có 
nhu cầu gặp gỡ, tiếp xúc nhằm tạo cơ hội 
cho số người dư này tìm được công việc thích 
hợp”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ 
đạo: “Để thực hiện tốt công tác tạo việc làm 
cho người lao động của tỉnh trong năm tới, 
các cấp ngành trực thuộc cần tích cực phối 
hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu trong 
tuyển dụng, đào tạo. 

Tăng cường đưa thông tin về nhu cầu 
tuyển dụng việc làm của       doanh nghiệp, 
mức thu nhập của vị trí tuyển dụng... đến 
người lao động của địa phương mình, nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho số này tiếp 
cận, tìm ra được công việc phù hợp cho 
mình”.

Theo: baomoi.com

7. Được phục vụ cà phê, wifi miễn phí 
khi đi làm thủ tục hành chính

Ngày 29.12, Sở Công thương TP.HCM 
công bố dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 
(nộp hồ sơ, thanh toán qua mạng, nhận kết 
quả qua bưu điện) được thực hiện tại Sở.

Đến nay, Sở đã triển khai xây dựng và 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Đại diện một doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 
dụng đang giám sát tay nghề của học viên Trường 
Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

Khách đến giải quyết thủ tục hành chính tại 
Sở Công thương TP.HCM sẽ được phục vụ nước 
uống gồm cà phê, nước suối và wifi miễn phí
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đưa vào vận hành 55 thủ tục hành chính với 
dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 4), thuộc 
11 nhóm lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm rượu; kinh doanh sản phẩm thuốc lá, 
nguyên liệu thuốc lá; kinh doanh bán lẻ xăng 
dầu; xây dựng công trình điện nhóm B, C; văn 
phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;        
khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại; 
hóa chất; hợp đồng mẫu; đấu nghiệp vụ 
giám định thương mại; hoạt động đa cấp;            
kinh doanh

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng cung 
cấp dịch vụ công, Sở đã phối hợp cùng các 
đơn vị cung cấp nhiều tiện ích phục vụ người 
dân, doanh nghiệp: dịch vụ chuyển kết quả 
thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu; 
dịch vụ “SMS chăm sóc khách hàng” và dịch 
vụ tra cứu kết quả thực hiện TTHC thông qua 
đầu số 8283; kết hợp với đơn vị thanh toán 
trực tuyến (Payoo) hỗ trợ khách hàng thanh 
toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính 
qua môi trường mạng; bảng niêm yết thủ tục 
hành chính theo hướng điện tử hóa, cảm ứng; 
phục vụ việc tra cứu và có thể gửi thông tin 
về địa chỉ hộp thư điện tử cụ thể các thông 
tin cần thiết...

Người dân, doanh nghiệp có thể truy cập 
vào cổng thông tin điện tử Sở Công thương 
TP.HCM tại địa chỉ congthuong.hochiminhcity.
gov.vn để thực hiện các dịch vụ công trực 
tuyến.

Đặc biệt, Sở Công thương TP.HCM đã xây 
dựng hoàn chỉnh mô hình tiếp nhận và trả 
kết quả thủ tục hành chính theo hướng hiện 
đại. Theo mô hình này, cán bộ công chức là 
người chủ động liên hệ với người dân, doanh         
nghiệp để tiếp nhận các yêu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính tại Sở.

Cụ thể, khách đến Sở sẽ được bộ phận 
bảo vệ hướng dẫn đến khu vực chờ giải 
quyết thủ tục hành chính (bộ phận bảo vệ sẽ 
lấy số thứ tự và đặt tại khu vực chờ của khách 
hàng). Tiếp đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ căn 
cứ vào số thứ tự của khách sẽ chủ động đến 
khu vực chờ để hỗ trợ và tiếp nhận các yêu 
cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.

Sau khi trao đổi các thông tin để giải 
quyết thủ tục hành chính, bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ sẽ nhận hồ sơ, in biên nhận và đến khu 
vực chờ để gửi cho khách.

Bằng kinh phí xã hội hóa, khách đến giải 
quyết thủ tục hành chính sẽ được phục vụ 
nước uống gồm cà phê, nước suối và wifi 
miễn phí. Trong trường hợp khách muốn nhận 
kết quả qua bưu điện, thì Sở sẽ được chuyển 
phát đến tận nhà, chi phí từ 28.000 - 30.000 
đồng/lần.

Theo: thanhnien.vn

8. Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục 
hành chính ở cấp xã

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần 
Hồng Quân cho biết, thủ trưởng các sở, 
ban, ngành cần nâng cao trách nhiệm 
trong việc tham mưu, ban hành các văn 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Cán bộ, công chức là người chủ động liên hệ 
với người dân, doanh nghiệp để tiếp nhận các 
yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở 
Công thương TP.HCM. ẢNH: THÁI SEN
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bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành 100% 
chương trình lập quy của tỉnh. Cùng với đó 
cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ 
quan tư pháp, đội ngũ công chức pháp chế 
của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, 
kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ chức năng 
công bố kịp thời 100% thủ tục hành chính 
theo quy định, tập trung rút ngắn quy trình xử 
lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung 
hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ 
tục hành chính. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất 
lượng hoạt động của Trung tâm giải quyết thủ 
tục hành chính tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của các cơ quan, đơn vị. 

Đặc biệt, các đơn vị cấp huyện, cấp xã  
thực hiện đưa 100% thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết thực hiện tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả, bố trí công chức 
có trình độ, chuyên môn phù hợp và có khả 
năng xử lý tốt để làm việc tại bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả.

Năm 2017, Cà Mau đã tạo sự chuyển 
biến rõ nét trong thực hiện công tác cải cách 
hành chính. Công tác rà soát, xử lý văn bản 
được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh 
ban hành cũng dần hoàn thiện và có tính khả 
thi cao. 

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 
theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” 
được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng 
hẹn của các đơn vị đạt khá cao, đa số đơn vị 
thực hiện tốt việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối 
với hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Theo: daibieunhandan.vn

9. Trung tâm Hành chính Công tỉnh Bình 
Thuận chính thức đi vào hoạt động

 Sự ra đời của Trung tâm Hành chính 
công được xem là quyết tâm của lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận trong việc tạo bước đột 
phá về cải cách hành chính và hiện đại 
hóa nền hành chính.

Sáng 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
tổ chức Lễ khai trương đưa vào hoạt động 
Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công 
được xem là quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận trong việc tạo bước đột phá về cải 
cách hành chính và hiện đại hóa nền hành 
chính.

 Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình 
Thuận được thành lập theo Quyết định số 
3389/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, trên cơ sở giải thể Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả đang thực hiện theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình 
Thuận.

Trung tâm Hành chính công có hai chức 
năng chính: Là đầu mối tập trung thực hiện 
các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính của các 
cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá 
nhân; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, 
tiếp cận môi trường đầu tư của tỉnh và thực 
hiện các thủ tục hành chính về đầu tư dự án 
ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Hành chính công thực hiện việc 
tiếp nhận và trả kết quả tập trung, hướng dẫn 
thủ tục đầu tư tại một đầu mối là cách làm 
mới để nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư, giúp tiết 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, công 
dân; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hành chính, 
nhất là các thủ tục hành chính có liên quan 
đến nhiều cơ quan, đơn vị; tạo ấn tượng tốt, 
gần gũi, thân thiện, văn minh, hiện đại khi tổ 
chức, công dân đến giao dịch, giải quyết thủ 
tục hành chính với cơ quan hành chính nhà 
nước. 

Trung tâm Hành chính công được đầu tư 
trang thiết bị công nghệ thông tin và phần 
mềm đáp ứng yêu cầu thực hiện các thủ 
tục hành chính một cách khoa học, hiện đại, 
nhanh chóng, chính xác. Cung cấp công cụ 
chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp, chuyên môn 
cho cơ quan hành chính nhà nước, cho phép 
cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính 
nhà nước cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính xuyên suốt, nhất quán 
nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch 
trên môi trường mạng; đồng thời cung cấp 
công cụ, phục vụ công tác tổ chức, quản lý, 
lưu trữ khoa học, nhất quán, lâu dài hồ sơ thủ 
tục hành chính của tổ chức, cá nhân. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong những năm 
qua, công tác cải cách hành chính luôn 
được tỉnh xác định là một trong những nhiệm 
vụ đột phá để đưa Bình Thuận trở thành tỉnh 
phát triển nhanh, bền vững. 

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công 
tỉnh Bình Thuận nhằm phục vụ tốt nhất nhu 
cầu của người dân, doanh nghiệp; tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân, chỉ cần đến một 
nơi làm được các thủ tục hành chính và ở đó 
người dân thực sự là đối tượng được phục vụ.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Bình 
Thuận đưa Trung tâm Hành chính công vào 
hoạt động, đáp ứng sự mong mỏi của nhân 
dân trong tỉnh, từng bước thúc đẩy kinh tế 

- xã hội phát triển đúng theo phương châm 
hoạt động của Trung tâm là “Sự hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu 
quả hoạt động của Trung tâm Hành chính 
công”./. 

Theo: bnews.vn

10. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính 
Lâm Đồng

Kết nối từ tỉnh đến cơ sở
Để hoàn thiện khung kiến trúc chính 

quyền điện tử, Lâm Đồng đã không ngừng 
đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cơ 
sở.

Về cơ bản, tỉnh đã đồng loạt cáp quang 
hóa mạng truyền số liệu chuyên dùng dành 
riêng cho các cơ quan khối Đảng và Nhà 
nước trên địa bàn đến 59 cơ quan cấp tỉnh 
và cấp huyện, 147 điểm cấp xã. 

Hệ thống cáp quang, mạng toàn cầu     
(Internet) băng thông rộng cũng như các dịch 
vụ viễn thông khác đã nối kết đến tất cả các 
xã trong tỉnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu 
sử dụng của các tổ chức và cá nhân. Đến 
nay, toàn bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước 
và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến 
huyện đều được trang bị máy tính làm việc; 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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tất cả 147 UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh 
đã kết nối với mạng toàn cầu; tất cả 12 UBND 
huyện, thành có mạng nội bộ (LAN); tất cả cơ 
quan, đơn vị nhà nước và UBND tỉnh đã được 
kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng 
của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Riêng Trung tâm Hành chính tỉnh, hệ thống 
mạng CAMPUS tại đây đang phục vụ cho 54 
đơn vị (gồm 18 đơn vị cấp sở, 36 đơn vị trực 
thuộc sở), trên 1.700 người dùng với 54 máy 
chủ tập trung, 37 đường kết nối Internet FTTH 
do Trung tâm Quản lý cổng Thông tin điện tử 
thuộc Sở Thông tin Truyền thông quản lý. 

Hệ thống cổng thông tin điện tử và thư 
điện tử công vụ (trên 6.000 tài khoản) đến nay 
luôn hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác 
chỉ đạo, điều hành hoạt động của tất cả các 
cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 

Với các hội nghị trực tuyến, toàn tỉnh hiện 
có 32 điểm cầu sử dụng đường truyền cáp 
quang, phục vụ tốt các hội nghị trực tuyến 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với các đơn vị trong 
tỉnh.

Tỉnh cũng triển khai việc ứng dụng công 
nghệ thông tin đồng bộ trên toàn tỉnh cho 
khối Đảng, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, khối các 
cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị 
- xã hội trên địa bàn. 

Đến nay toàn bộ cơ quan cấp tỉnh, cấp 
huyện và 90/147 xã, phường, thị trấn trong 
tỉnh đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản 
và điều hành.

Tỉnh cũng đã hoàn thiện trục kết nối liên 
thông hệ thống quản lý văn bản, điều hành 
4 cấp (trung ương, tỉnh, huyện, phường, xã), 
đồng thời hoàn thiện kết nối phần mềm quản 
lý văn bản giữa khối Đảng, HĐND và cơ quan 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh qua trục liên 
thông, đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện 

tử thông suốt từ cấp tỉnh tới cấp xã. Riêng Văn 
phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông 
đến nay đã liên thông phần mềm quản lý văn 
bản với Văn phòng Chính phủ.

Tăng cường dịch vụ công trực tuyến
Để giảm các thủ tục bằng giấy, đi lại mất 

thời gian, trong nhiều năm nay tỉnh đã đưa ra 
mục tiêu tăng cường sử dụng hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến.

Đến nay, Lâm Đồng đã tích hợp cổng 
thông tin điện tử của tỉnh cùng các trang 
thông tin điện tử thành viên của các cơ quan 
nhà nước bao gồm khối Đảng và chính quyền; 
liên thông hai cấp từ tỉnh xuống huyện, đồng 
thời tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của 
các sở, ngành, địa phương và các đơn vị trực 
thuộc lên Cổng thông tin một cửa điện tử của 
tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỉnh cũng cập nhật kịp thời các thủ tục 
hành chính (TTHC) cùng các dịch vụ công 
trực tuyến để giúp người dân và doanh          
nghiệp có thể giao dịch với cơ quan hành 
chính nhà nước qua mạng một cách thuận 
lợi. Đồng thời, công khai hóa toàn bộ TTHC 
của các sở, ban, ngành và địa phương trên 
cổng thông tin tỉnh, trong đó có danh sách 
bộ TTHC đã được phê duyệt kèm mức độ của 
từng dịch vụ, được phân loại theo ngành, lĩnh 
vực để thuận tiện cho người sử dụng. Tỉnh 
cũng công khai kết quả giải quyết TTHC tại 
cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh cho 
người dân biết.

Trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
tính đến cuối tháng 10/2017, hệ thống một 
cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh đã kết nối với 18 sở ngành, 12 huyện 
thành và 49 xã, phường, thị trấn của tỉnh với 
1.537 TTHC, trong đó cấp tỉnh cung cấp 1.162 
thủ tục (có 265 mức độ 3, 77 thủ tục mức độ 
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4); cấp huyện cung cấp 277 thủ tục (có 52 
thủ tục mức độ 3, 13 mức độ 4); cấp xã cung 
cấp 98 thủ tục (có 3 thủ tục mức độ 3, 2 thủ 
tục mức độ 4).

Trong năm 2017, Lâm Đồng đã giải quyết 
99.754 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3; 37.284 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4. Đến cuối 2017, Lâm Đồng đã triển khai 
toàn bộ dịch vụ công trực tuyến cần ưu tiên.

Cùng đó, toàn bộ các sở, ban, ngành 
của tỉnh và UBND cấp huyện đến nay đã hợp 
đồng với Bưu điện tỉnh để triển khai việc tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỉnh đã công 
khai danh sách những TTHC được thực hiện 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch 
vụ bưu chính công ích trên trang thông tin 
điện tử của các đơn vị, công khai tại bộ phận 
một cửa các cấp. 

Bưu điện Lâm Đồng cũng đã có những 
hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng tại bộ 
phận một cửa của các cơ quan nhà nước 
trên địa bàn tỉnh.

Đến nay tỉnh cũng triển khai được 51 trong 
tổng số 83 phần mềm hệ thống thông tin dùng 
chung từ cấp bộ đến các sở cho các Sở Tài 
chính, Tài nguyên - Môi trường, Y tế, Cục thuế, 
Kho bạc Nhà nước, Chi cục Hải quan Đà Lạt, 
Bảo hiểm Xã hội tỉnh... 

Tỉnh cũng phối hợp với Ban cơ yếu Chính 
phủ triển khai chữ ký số cho các cơ quan nhà 
nước thuộc khối Đảng và khối chính quyền từ 
cấp tỉnh tới cấp xã, góp phần tăng cường sử 
dụng văn bản điện tử, tiết kiệm thời gian, kinh 
phí và nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ 
đạo điều hành.

Theo: baolamdong.vn

11. Đồng Nai: Xây dựng nền hành chính 
hiện đại

Ông Hùng nhận xét, Đồng Nai có tổng đài 
dịch vụ công rất tiện lợi cho người dân. Khi có 
thắc mắc về thủ tục hành chính người dân 
liên hệ tổng đài là được trả lời ngay. Đồng 
Nai cũng triển khai được dịch vụ thu hộ tiền 
xử phạt vi phạm giao thông và trả hồ sơ về 
nhà rất hay, nhất là đối với những người ở các 
tỉnh, thành khác như ông, tiết kiệm được thời 
gian, chi phí đi lại để làm thủ tục nộp phạt 
như trước đây.

Đa dạng hóa dịch vụ công
Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động thí 

điểm, Tổng đài dịch vụ công (0251)1022 của 
tỉnh đã tiếp nhận hơn 5,4 ngàn cuộc gọi thắc 
mắc, phản ánh, trong đó có gần 70% cuộc 
gọi về hành chính công: tư vấn thủ tục hành 
chính, bưu điện, tình trạng giải quyết hồ sơ... 
Qua đó đã giải đáp, cung cấp thông tin kịp 
thời, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện 
hơn trong làm các thủ tục hành chính.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông 
tin

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ 
đạo cải cách hành chính tỉnh, cho biết mặc 
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Công chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 
hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại 
Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai.
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dù 2 năm gần đây, công tác cải cách hành 
chính của Đồng Nai được Trung ương đánh 
giá cao nhưng không vì vậy mà chủ quan. 
Trong công tác cải cách hành chính, không 
nên chạy theo thành tích cao hay thấp mà 
làm sao đạt kết quả tốt nhất cho người dân, 
doanh nghiệp hài lòng. Xu thế tất yếu trong 
công tác cải cách hành chính là công khai, 
minh bạch và không còn cách nào khác phải 
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào 
cải cách hành chính để phục vụ người dân, 
doanh nghiệp tốt hơn nữa, tiến tới thực hiện 
chính quyền điện tử, chính phủ điện tử theo 
mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Năm 2017, Trung tâm hành chính công 
tỉnh Đồng Nai được thành lập đã tạo bước 
đột phá quan trọng trong công tác cải cách 
hành chính của tỉnh vì chỉ cần đến một nơi, 
người dân có thể làm các thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền cấp tỉnh mà không phải 
liên hệ nhiều sở, ngành như trước đây.

Hơn 7 tháng đi vào hoạt động, trung tâm 
đã giải quyết hơn 40 ngàn hồ sơ, tỷ lệ đúng 
hạn đạt 95,6%, đặc biệt tỷ lệ hài lòng của 
người dân đạt 99,85%.

Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh 
Đồng Nai Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết, 
để nâng cao hiệu quả hoạt động, trung tâm 
thường xuyên bổ sung về nhân sự, hoàn chỉnh 
về quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ; đa 
dạng hóa các loại hình dịch vụ công cung 
ứng cho người dân, doanh nghiệp, như: thu 
hộ phí, lệ phí, thuế qua bưu điện, ngân hàng; 
ứng dụng Zalo trong cung cấp thông tin, tra 
cứu trạng thái giải quyết hồ sơ...

Sang đầu năm 2018 trung tâm sẽ bổ sung 
thêm các dịch vụ cần thiết như: công chứng, 
thủ tục đăng ký điện, nước, dịch thuật... vào 
phục vụ người dân.

Hoàn thiện mô hình liên thông hiện đại
Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường, 

Phó trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính 
tỉnh, cho biết trong năm 2017 tỉnh đã triển khai 
nhiều giải pháp, trọng tâm là ứng dụng công 
nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả thực 
hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Mô 
hình hoạt động của trung tâm hành chính 
công đã được nhân rộng đến bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của nhiều địa phương 
trong tỉnh.

Các địa phương đã từng bước tăng thủ 
tục hành chính, dịch vụ công cần thiết tại bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Cụ 
thể như: đo đạc đất đai, cung cấp thông tin 
quy hoạch sử dụng, thuế, kho bạc, đăng ký, 
xóa giao dịch bảo đảm... Đồng thời, triển khai 
nhắn tin SMS thông báo kết quả và nghĩa vụ 
tài chính; ứng dụng Zalo trong cung cấp thông 
tin, tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ... Nhờ 
đó, nhiều địa phương đã có những chuyển 
biến tích cực trong công tác cải cách hành 
chính năm 2017, như các huyện Nhơn Trạch, 
Long Thành,  TX.Long Khánh...

Ông Nguyễn Văn Quang (xã An Phước, 
huyện Long Thành) cho biết nếu như trước 
đây khi cấp đổi giấy phép lái xe ông phải 
lên Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng 
Nai ở TP.Biên Hòa để làm thủ tục, thì từ tháng                        
11-2017 ông chỉ cần đến Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả huyện Long Thành để đăng 
ký với bưu điện làm giúp thủ tục rất nhanh 
chóng, tiện lợi, đỡ phải đi lại xa xôi, tốn kém.

Đó là một trong những hình thức liên 
thông thủ tục hành chính từ cấp tỉnh xuống 
cấp huyện đang được thí điểm triển khai thực 
hiện tại  TX.Long Khánh và các huyện: Long 
Thành, Tân Phú, Định Quán. Ngoài ra, một số 
thủ tục hành chính cấp huyện cũng đã được 
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thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh 
Đồng Nai như: tiếp nhận hồ sơ đo vẽ, đăng ký 
biến động, chỉnh lý trang 4 đối với hồ sơ đất 
đai ở TP.Biên Hòa; thủ tục đo vẽ, đăng ký biến 
động của 4 huyện: Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, 
Trảng Bom, Long Thành.

Kết quả triển khai mô hình “phi địa giới 
hành chính” này bước đầu tạo thuận lợi hơn 
cho người dân, doanh nghiệp trong lựa chọn 
nơi nộp hồ sơ, làm giảm áp lực cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của TP.Biên Hòa và 
các huyện, được người dân, doanh nghiệp 
rất đồng tình.

Theo: baodongnai.com.vn

12. Lấy sự hài lòng của dân để bình xét 
cán bộ

Để đánh giá chất lượng phục vụ của 
cán bộ, chiến sĩ làm việc tại Trung tâm    
HCC&XTĐT tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả 
lời kết quả của Công an các đơn vị, địa 
phương, Công an tỉnh Quảng Nam tiến 
hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp khi giải quyết các 
TTHC, qua đó nhằm phát huy được những 
ưu điểm và kịp thời uốn nắn một số hạn 
chế trong quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính của cán bộ, chiến sĩ...

Đại tá Phan Văn Tri, Trưởng phòng Tham 
mưu Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết thời 
gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an 
các đơn vị, địa phương thường xuyên tiến 
hành rà soát, phân loại các thủ tục hành 
chính (TTHC) liên quan đến cá nhân, đẩy 
mạnh thực hiện công tác CCHC; kiểm soát 
TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an 
ninh, trật tự và đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng là một 
trong số ít Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện sớm việc công bố Hệ 
thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 

Năm 2017, kết quả Chỉ số CCHC của 
Công an tỉnh Quảng Nam được Bộ Công an 
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Tin cải cách hành chính tại tỉnh

xếp hạng 12/63 Công an các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, tăng 5 bậc so với năm 
2016.

Có mặt tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh 
Quảng Nam, chúng tôi nhận thấy tại mỗi bàn 
làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an đều 
có 1 hệ thống khảo sát tự động về mức độ 
hài lòng của tổ chức, cá nhân đến làm việc 
với 4 cấp độ “rất tốt”, “tốt”, “bình thường” và 
“chưa tốt”.

Theo thống kê, trong năm 2017, tại Trung 
tâm HCC&XTĐT tỉnh, Công an tỉnh Quảng 
Nam đã tiếp nhận gần 18.400 hồ sơ, giải 
quyết 17.953 hồ sơ, trả kết quả trước và đúng 
hạn 17.953 hồ sơ; gần 600 hồ sơ chưa đến hạn 
trả kết quả hoặc công dân chưa đến nhận.

Để đánh giá chất lượng phục vụ của cán 
bộ, chiến sĩ làm việc tại Trung tâm HCC&XTĐT 
tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả lời kết quả của 
Công an các đơn vị, địa phương, Công an 
tỉnh Quảng Nam tiến hành khảo sát mức độ 
hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
khi giải quyết các TTHC, qua đó nhằm phát 
huy được những ưu điểm và kịp thời uốn nắn 
một số hạn chế trong quá trình giải quyết thủ 
tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 95,4% 
ý kiến khảo sát đánh giá thái độ của cán bộ, 
chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam khi tiếp xúc, 
giải quyết công việc rất tốt và tốt. 

Công an tỉnh Quảng Nam đã và đang 
tập trung chỉ đạo công tác cải cách TTHC 
theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn 
thời gian giải quyết TTHC, đảm bảo đúng thời 
gian quy định của pháp luật.

Theo: baomoi.com

13. Khai trương Cổng thông tin điện tử 
TAND TP Hội An

Chiều ngày 19/12/2017, tại TAND TP Hội 
An đã tổ chức Lễ khai trương Cổng thông 
tin điện tử tại địa chỉ: toaanhoian.gov.vn.

Tham dự Lễ khai trương có đồng chí 
Trương Trọng Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban 
cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng 
Nam; các đồng chí lãnh đạo TP Hội An; đại 
diện Hội đồng Thi đua, khen thưởng; đại 
diện lãnh đạo Văn phòng TAND tỉnh Quảng 
Nam; VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự 
thành phố Hội An; cùng lãnh đạo, cán bộ, 
công chức TAND TP Hội An.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Chánh án 
TAND tỉnh Quảng Nam Trương Trọng Tiến đánh 
giá cao nỗ lực, kết quả đạt được trong công 
tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, 
đặc biệt là việc xây dựng và đưa vào hoạt 
động Cổng Thông tin điện tử của TAND TP Hội 
An.

Để duy trì và phát triển Cổng Thông tin 
điện tử TAND TP Hội An, đồng chí Trương Trọng 
Tiến yêu cầu lãnh đạo TAND thành phố phải 
tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành để đảm bảo thông tin được đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử phải chính xác, kịp 
thời, đúng quan điểm, chủ trương đường lối 

Quang cảnh buổi Lễ khai trương Cổng thông 
tin điện tử TAND TP Hội An
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của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước; tuân thủ các quy định khác của pháp 
luật về thông tin.

Bên cạnh đó, TAND TP Hội An phải thường 
xuyên nâng cấp, hoàn thiện về hình thức và 
nội dung của Cổng Thông tin điện tử đảm 
bảo Cổng hoạt động liên tục, hiệu quả; quan 
tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, 
cán bộ kiêm nhiệm của Cổng Thông tin điện 
tử TAND TP Hội An.

Cùng với TAND TP Tam Kỳ, đây là Cổng 
thông tin điện tử hoạt động độc lập của đơn 
vị TAND cấp huyện tại Quảng Nam. Đây là 
kênh thông tin chính thống của TAND TP Hội 
An, công khai các hoạt động của TAND thành 
phố, phổ biến các văn bản pháp luật; hỗ trợ 
tích cực trong việc thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính, hướng dẫn công dân thực hiện 
các thủ tục như khởi kiện vụ án, yêu cầu phá 
sản, các thủ tục về thi hành án hình sự qua 
mạng.

Cổng Thông tin điện tử TAND TP Hội An sẽ 
góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân 
trong việc nắm bắt thông tin, đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước; đây cũng là kênh thông tin 
quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống 
tội phạm và tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Theo: congly.vn

14. Phấn đấu cung cấp ít nhất 300 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
hoạt động của các cơ quan hành chính 
nhà nước tỉnh năm 2018.

Trong đó đặt ra mục tiêu, ứng dụng CNTT 
phục vụ người dân và doanh nghiệp với 100% 

các sở, ban ngành, cấp huyện cung cấp đầy 
đủ thông tin về quy trình và hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công 
của tỉnh và cung cấp ít nhất 300 dịch vụ công 
trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. 

Đồng thời triển khai ứng dụng một cửa 
điện tử tại 100% sở, ban ngành, huyện, thị xã, 
thành phố; 30% số địa phương cấp xã liên 
thông xử lý hồ sơ đến cấp huyện, tỉnh. 

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, bên 
cạnh giải pháp môi trường chính sách, UBND 
tỉnh cũng xác định ưu tiên bố trí đủ kinh phí 
để thực hiện kế hoạch; ưu tiên áp dụng công 
nghệ mã nguồn mở nhằm giảm chi phí đầu 
tư mua bản quyền phần mềm; gắn chặt giữa 
ứng dụng CNTT và cải cách hành chính. 

Đồng thời tăng cường sử dụng, phát huy 
hiệu quả đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin 
và cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung 
của chính quyền điện tử như hệ thống quản 
lý văn bản, hệ thống một cửa điện tử, nâng 
cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh, bổ sung 
triển khai các ứng dụng cơ bản phục vụ các 
nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan, đơn 
vị, phần mềm theo dõi, giám sát nhiệm vụ... 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền 
thông chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn 
vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch, đôn 
đốc, kiểm tra và đề xuất giải pháp thực hiện 
đạt mục tiêu đề ra. 

Cùng với đó, hướng dẫn các ngành, địa 
phương về việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật, 
công nghệ phù hợp với chuẩn kiến trúc thông 
tin quốc gia và đảm bảo khả năng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh…

Theo: baoquangnam.vn

Tin cải cách hành chính tại tỉnhTin cải cách hành chính tại tỉnh
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15. Mô hình ưu việt
UBND tỉnh nhận định, sau một năm hoạt 

động, mô hình trung tâm hành chính công 
đã thể hiện tính ưu việt so với mô hình một 
cửa, một cửa liên thông trước đây.

 Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) đã giảm 30 - 50% so với trước đây, tỷ lệ 
hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 
90%, tăng số lượng TTHC được giải quyết và 
trả kết quả trong ngày. 

Tổng số TTHC thực hiện tiếp nhận, giải 
quyết tại trung tâm này khoảng 1.232/1.296 
thủ tục, đạt tỷ lệ 100% tổng số TTHC của các 
sở, ngành. Tính đến giữa tháng 12.2017, đã có 
43.505/47.031 hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đã 
được giải quyết. 

Đa số hồ sơ đều được giải quyết đúng và 
trước hạn. UBND tỉnh đã nâng cao hiệu quả 
hoạt động của trung tâm này bằng việc yêu 
cầu các sở, ban, ngành thực hiện phân cấp, 
ủy quyền giải quyết TTHC tại trung tâm. 

Mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết 
TTHC từ “2 trong 1” (tiếp nhận, trả kết quả) sang 
“4 trong 1” (gọi tắt là quy trình 4 bước gồm 
tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) 
ngay tại trung tâm. Lộ trình cụ thể là đến ngày 
1.1.2018 có tối thiểu 30%, đến ngày 30.6.2018 
có tối thiểu 50% và trước ngày 31.12.2018 có 
tối thiểu 70% số TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các sở, ban, ngành được thực 
hiện theo quy trình 4 bước gắn với phân cấp, 
ủy quyền và thẩm định tại trung tâm này.

Không chỉ vậy, UBND tỉnh đã công bố 
1.686 thủ tục chuẩn hóa, tổ chức niêm yết 
và đăng tải trên cổng thông tin điện tử đối 
với 1.131 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của 18 sở, ban, ngành được phê duyệt tiếp 
nhận - trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu 
chính công ích và 197 TTHC không thực hiện 

tiếp nhận - trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Theo thống kê, năm 2017, 100% các 
sở, ngành và địa phương cắt giảm hơn 30% 
thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 
nhân và doanh nghiệp. 

Nhiều đơn vị rút ngắn thời gian giải quyết  
so với quy định với tỷ lệ khá cao: Ban Quản 
lý Khu kinh tế mở Chu Lai (34% đối với 37 thủ 
tục trong xây dựng, quy hoạch và việc làm); 
Sở NN&PTNT (thủy sản: 37,61%, quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản: 31,086%, 
trồng trọt và bảo vệ thực vật: 30% và lĩnh vực 
kiểm lâm rút ngắn thời gian và thành phần 
hồ sơ 12 thủ tục); Sở Ngoại vụ (31%); Sở Công 
Thương (33,7%, trong đó 8 thủ tục thuộc lĩnh 
vực điện); Sở Y tế (cắt giảm 2 - 3 ngày làm 
việc đối với 15 TTHC trong lĩnh vực an toàn vệ 
sinh thực phẩm); huyện Nam Trà My (cắt giảm 
thủ tục ở 17 lĩnh vực và 69 thủ tục hồ sơ các 
loại ở tất cả lĩnh vực ngành liên quan)...

Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm 
Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho hay 
trung tâm này ra đời là quyết tâm của cả hệ 
thống chính trị tỉnh Quảng Nam, hướng đến 
xây dựng một nền hành chính minh bạch, 
hiệu quả, phục vụ người dân và doanh                   
nghiệp. 

Người dân, doanh nghiệp dần quen với 
việc liên hệ giải quyết TTHC tập trung tại đây. 
Tất cả TTHC được kiểm soát một cách toàn 
diện, bao quát từ khâu tiếp nhận hồ sơ, quy 
trình xử lý đến lúc trả kết quả. 

Toàn bộ quy trình xử lý đều được công 
khai trên hệ thống phần mềm điện tử và có 
hiển thị thời gian xử lý của từng bộ phận, từng 
người liên quan trong quá trình giải quyết 
TTHC. “Tuy vẫn còn một số vấn đề cần hoàn 
thiện, nhưng có thể nói trung tâm hành chính 
là một mô hình mang tính “đột phá” về cải 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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cách hành chính của Quảng Nam, giúp các 
nhà đầu tư không còn phải băn khoăn về 
những thủ tục, yên tâm cho đầu tư phát triển” 
- ông Hùng nói.

Theo: baoquangnam.vn

16. Trung tâm Hành chính công Điện 
Bàn đi vào hoạt động

Sáng nay 2.1, Trung tâm Hành chính 
công thị xã Điện Bàn chính thức đi vào 
hoạt động.

Trung tâm Hành chính công Điện Bàn 
được thành lập trên cơ sở nâng cấp Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của thị xã. 

Trung tâm là đơn vị trực thuộc Văn phòng 
HĐND và UBND thị xã; chịu sự chỉ đạo, điều 
hành trực tiếp và toàn diện của UBND, Chủ 
tịch UBND thị xã. Trung tâm có con dấu và tài 
khoản riêng để hoạt động theo quy định của 
pháp luật. Nhân sự tại trung tâm gồm 1 giám 
đốc, 1 phó giám đốc, 1 nhân viên công nghệ 
thông tin - quản trị mạng, 1 kế toán - hành 
chính và khoảng 23 - 25 công chức, viên chức 
do các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND 
thị xã cử đến làm việc.

Tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị của 
trung tâm giai đoạn 1 khoảng 9,5 tỷ đồng, từ 
nguồn ngân sách thị xã. Trong đó kinh phí đầu 

tư trang thiết bị làm việc, hệ thống camera, 
máy tra cứu thông tin, máy vi tính khoảng 7 
tỷ đồng; 2,5 tỷ đồng còn lại đầu tư các phần 
mềm và ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo: baoquangnam.vn

17. Chuẩn hóa 5 thủ tục hành chính lĩnh 
vực trồng trọt

UBND tỉnh vừa có quyết định công bố 
danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn 
hóa lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở NN&PTNT.

Trong đó, cấp tỉnh có 4 TTHC: công nhận 
cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả 
lâu năm; công nhận vườn cây đầu dòng cây 
công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; cấp lại 
giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu 
dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; 
tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây 
trồng. Địa điểm thực hiện tại Chi cục Trồng 
trọt và bảo vệ thực vật tỉnh. Cấp xã có 1 TTHC: 
đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng 
lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa 
kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. 
Địa điểm thực hiện tại UBND cấp xã.

Theo: baoquangnam.vn

18. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 
giải quyết thủ tục hành chính

Tin từ Trung tâm Hành chính công và 
xúc tiến đầu tư, tính từ ngày 15.12 đến 
21.12.2017 đã có 1.177/1.270 hồ sơ tiếp 
nhận tại trung tâm đã được giải quyết 
(khoảng 1.144 hồ sơ trước, đúng hạn và 33 
hồ sơ trễ hạn). Như vậy, kể từ ngày 9.1.2017 
đến 21.12.2017 đã có 46.080/49.692 hồ sơ 
tiếp nhận tại trung tâm đã được giải quyết. 
Tổng lệ phí, phí tính đến ngày 21.12.2017 
đã hơn 9,9 tỷ đồng.

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

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính 
tại Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn. 
Ảnh: VĂN MẾN
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Theo nhận định của UBND tỉnh, dù còn 
không ít vướng mắc chưa được giải quyết và 
sự vận hành của trung tâm hành chính công 
vẫn chưa thể thật sự thông thoáng, nhưng 
mô hình này đã thể hiện tính “ưu việt” so với 
mô hình “một cửa, một cửa liên thông” trước 
đây. Theo ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung 
tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, 3 
trung tâm hành chính công khác là Tam Kỳ, 
Hội An và Điện Bàn cũng sẽ khai trương vào 
đầu năm 2018. Cải cách thủ tục hành chính 
đã nâng cấp, phân cấp, ủy quyền giải quyết 
tại trung tâm hành chính công. Phấn đấu 
tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính từ “2 
trong 1”(tiếp nhận, trả kết quả) sang “4 trong 
1” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết 
quả) ngay tại trung tâm. Tổng thủ tục hành 
chính được tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm 
này là 1.232 thủ tục. Không chỉ vậy, Quảng 
Nam còn đẩy mạnh kê khai thuế điện tử với 
5.552 doanh nghiệp và hệ thống thông quan 
điện tử 387 doanh nghiệp với kim ngạch hơn 
1,9 tỷ USD thực hiện đến 30.11.2017.

Những nhận định, đánh giá của chính 
quyền, cơ quan quản lý và doanh nghiệp 
không ngoài việc xác lập tính hiệu quả của 
một mô hình mới ra đời. Tuy nhiên, theo nhận 
xét và cũng là nỗi ưu tư của không ít người 
dân, doanh nghiệp thì Trung tâm Hành chính 
công và xúc tiến đầu tư chỉ mới qua một 
chặng đường ngắn ngủi. Những cải cách 
vẫn đang bắt đầu và dang dở, phải đợi đến 
kết quả khảo sát PCI năm 2018 và kết quả thu 
hút đầu tư mới biết là thành công hay không. 
Những con số trên báo cáo hay xác nhận của 
Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu 
tư đều cho rằng tất cả đều hài lòng với cung 
cách giải quyết và phục vụ. Nhưng chưa ai 
trả lời được câu hỏi tại sao vẫn còn đến hơn 

3.600 hồ sơ thủ tục hành chính vẫn chưa thể 
xử lý hay giải quyết được, hiện vẫn còn neo 
trên hồ sơ của trung tâm hành chính công?

Theo: baoquangnam.vn

19. Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển 
khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh 
Quảng Nam năm 2018 

Ngày 29/12/2017, Sở Nội vụ tổ chức Hội 
nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành 
nội vụ năm 2018; dự hội nghị có đại diện 
lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo 
các Sở, ban, ngành; đại diện Thường trực 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng 
phòng phụ trách công tác tổ chức cán bộ 
các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Phòng Nội 
vụ các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo 
cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Nội 
vụ tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu 
Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và 
các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở chủ 
trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị và đánh giá 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công 
tác ngành Nội vụ năm 2017, đ/c Nguyễn Hữu 
Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn 
mạnh: “Năm 2017, là năm nhiều khó khăn, 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội 
vụ phát biểu khai mạc hội nghị
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thách thức. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ 
đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, sẻ 
chia, động viên, giúp đỡ của lãnh đạo các 
Sở, ngành, địa phương. Đồng thời, bám sát 
phương hướng chung, đó là: Tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật hành chính; sắp xếp, tinh gọn 
tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế 
& nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, toàn ngành Nội vụ đã tập 
trung triển khai thực hiện đạt kết quả trên tất 
cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, kết quả 
nổi bật được thể hiện qua 10 hoạt động của 
ngành sau đây (trình bày dưới dạng thông tin 
đồ họa):

Tin cải cách hành chính tại tỉnhTin cải cách hành chính tại tỉnh
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Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa 
phương (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, UBND: huyện Đại Lộc, TP. Tam Kỳ…) đã 
có tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số 
nội dung công tác trọng tâm của ngành như: 
Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với 
tinh giản biên chế; cải cách hành chính; giải 
pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức cơ sở gắn với việc thực hiện chủ 
trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ 
kiêm Trưởng thôn, khối phố...

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian 
để nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh 
đạo các địa phương và cùng thảo luận, đề 
ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc từ thực tế triển khai thực 
hiện nhiệm vụ công tác nội vụ. 

Nhiều vấn đề được các đại biểu quan 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Đại diện các địa phương, đơn vị phát biểu 
tham luận tại hội nghị
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tâm như: Việc tổ chức hoạt động của Trung 
tâm Hành chính công cấp huyện; triển khai 
Đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức 
ngành giáo dục; tuyển dụng các trường hợp 
đặc biệt không qua thi tuyển; chuyển công 
chức xã, viên chức thành công chức; kỷ luật 
cán bộ xã; bố trí học viên Dự án 600, Đề án 
500 của Bộ Nội vụ…

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Chủ 
tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc 
cho Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc, tặng Bằng 
khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Giám đốc 
Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 08 
cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Hữu Sáng cảm ơn sự quan tâm phối 
hợp của lãnh đạo các địa phương, đơn vị 
trong thực hiện các nhiệm vụ công tác ngành 

nội vụ thời gian qua. Đồng thời nhiệt liệt biểu 
dương, ghi nhận tinh thần nỗ lực công tác, 
vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động của ngành Nội vụ tỉnh trong 
năm 2017.

Đối với nhiệm vụ công tác năm 2018, 
đồng chí Nguyễn Hữu Sáng nhấn mạnh: Năm 
2018, trước những khó khăn và thách thức 
mới, đề nghị CBCCVC, người lao động toàn 
ngành với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, 
vượt khó; tận tụy, trách nhiệm và chuyên     
nghiệp, trên cơ sở phương hướng chung là: 
TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG 
HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÔNG 
VỤ; TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN 
BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC tập trung triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn 
tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo Nghị 
quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
gắn với triển khai Đề án vị trí việc làm, cơ cấu 
ngạch công chức; Phương án tự chủ về tổ 

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

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao thưởng cho các tập 
thể, cá nhân về thành tích công tác năm 2017

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng, TUV, Giám đốc Sở Nội 
vụ phát biểu kết luận hội nghị
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chức bộ máy, nhân sự và xác định vị trí việc 
làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện việc 
điều chỉnh biên chế công chức, sự nghiệp 
phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Ba là, tập trung tham mưu cấp thẩm 
quyền thực hiện tốt công tác tuyển dụng, 
quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho 
cán bộ, công chức, viên chức. 

Bốn là, Triển khai các nội dung liên quan 
theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương và Nghị định 92 của Chính phủ 
(sửa đổi). Tổ chức triển khai Dự án hoàn thiện, 
hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 
chính. Giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới 
hành chính theo phân cấp quản lý. 

Năm là, đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả, 
quyết liệt trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng 
việc hình thành và phát triển Trung tâm Hành 
chính công các huyện, thị xã, thành phố.

Sáu là, tăng cường thanh tra, kiểm tra 
các lĩnh vực công tác nội vụ. Trong đó, chú 
trọng thanh, kiểm tra tổ chức bộ máy, quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành 
chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức 
công vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian 
làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo tinh 
thần Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012, 
Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ 
tịch UBND tỉnh. 

Bảy là, thực hiện tốt chức năng quản lý 
nhà nước về Công tác thanh niên, Thi đua - 
Khen  thưởng, Tôn giáo và Văn thư lưu trữ./.

Văn phòng Sở Nội vụ

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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20. Giám sát quyền lực
 “Người được giao quyền lực cũng 

không tự kiểm soát và người giao cũng 
không kiểm soát tốt”, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh 
Chính đã tổng kết ngắn gọn như vậy tại Hội 
nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt 
trận Tổ quốc sáng 25.12 khi đề cập đến 
những vụ việc, gây bức xúc dư luận liên 
quan đến công tác cán bộ vừa qua.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Trung 
ương, “để kiểm soát được quyền lực thì phải 
xây dựng được quy định, quy chế”. Vì thế, 
ngay từ đầu Khóa XII đến nay, dưới sự chỉ đạo 
của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính 
trị, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng, ban 
hành và tham mưu nhiều quy định mới thay 
thế cho các quy định cũ về công tác cán bộ. 
Trong đó, mới nhất là Quy định số 105-QĐ/TW 
về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, 
giới thiệu cán bộ ứng cử vừa được Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hôm 19.12 với 
hai điểm mới cốt lõi. 

Một là, quy định rõ thẩm quyền về công 
tác cán bộ, đồng thời, xác định rõ trách 
nhiệm của cơ quan tham mưu, cơ quan thẩm 
định, cơ quan quyết định. Hai là, phân cấp 
quản lý cán bộ. Trước đây, Ban Tổ chức Trung 
ương phải xem xét 12 nghìn cán bộ cấp tỉnh 
ủy viên và hơn 2 nghìn cán bộ thường vụ cấp 
ủy nên rất khó rà soát, kiểm tra. Công tác cán 
bộ càng công khai, minh bạch bao nhiêu thì 
việc giám sát và kiểm soát thực thi quyền lực 
càng chặt chẽ, hiệu quả bấy nhiêu. Vì thế, 
các quy định mới về công tác cán bộ của 
Trung ương, đặc biệt là Quy định 105 đã nhận 
được sự đồng thuận rất cao và kỳ vọng của 
người dân sẽ chấm dứt tình trạng không tìm 
ra được trách nhiệm hoặc trách nhiệm không 

rõ ràng khi xảy ra sai sót, vi phạm tình trạng 
bổ nhiệm người nhà, quan lộ “siêu tốc”, “thần 
tốc” tình trạng nâng đỡ không trong sáng… 
như vừa qua.  

Không chỉ dừng lại ở quy định, quy chế, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung 
ương đã và đang hành động quyết liệt để 
chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cấp 
cao nhất. 

Những quyết định của Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương về những sai phạm của lãnh đạo 
các địa phương, bộ, ngành, bao gồm cả sai 
phạm, khuyết điểm của cá nhân và tập thể, 
cả cán bộ đương nhiệm và cán bộ đã nghỉ 
hưu trong suốt gần 1 năm qua, như nhận xét 
của nguyên ĐBQH Nguyễn Quốc Thước, đã 
gây chấn động và rung chuyển cả xã hội, tạo 
niềm tin cho người dân về việc “nói thật, làm 
thật, làm quyết liệt”.

Dẫu vậy, để thực sự kiểm soát được việc 
cán bộ, đảng viên không biến quyền lực 
được giao thành “quyền lực riêng của mình” 
thì quy chế, quy định trong Đảng là chưa đủ.

Trên tinh thần công khai, minh bạch, sự 
quyết liệt của Đảng hiện nay trong công tác 
cán bộ, ở góc độ Nhà nước, cần rà soát tổng 
thể để thể chế hóa đầy đủ nguyên tắc Hiến 
định “quyền lực nhà nước là thống nhất, có 
sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. 

Lâu nay, chúng ta mới chỉ nhấn mạnh đến 
nguyên tắc thống nhất, phân công, phối hợp 
mà còn xem nhẹ nguyên tắc kiểm soát quyền 
lực. Đã đến lúc phải thống nhất nhận thức về 
nguyên tắc kiểm soát việc thực thi quyền lực 
nhà nước và cụ thể hóa trong luật. Có thể là 
một đạo luật riêng như một cơ quan của QH 
đã từng đề xuất hoặc quy định cụ thể trong 

Phân tích - Bình luận Phân tích - Bình luận



29Bản tin số 01/2018

các đạo luật về tổ chức bộ máy các cơ quan 
của nhà nước. Nhưng dứt khoát phải thiết kế 
được một hệ thống các quy định bảo đảm 
kiểm soát được theo cả chiều ngang - giữa 
các cơ quan cùng cấp - và chiều dọc - giữa 
cơ quan cấp trên và cấp dưới, theo đúng tinh 
thần, giao quyền đến đâu thì phải kiểm soát 
và giám sát chặt chẽ đến đó. 

Các cơ chế, chính sách về quản lý tài 
chính, kinh tế, đất đai, vốn và tài sản của Nhà 
nước cũng phải được rà soát. Phải nhìn thẳng 
vào bài học đau xót về công tác cán bộ để 
tìm ra và bịt những lỗ hổng, những yếu kém 
trong quản lý nhà nước để cán bộ có chức 
vụ, có quyền lực cũng không thể, không dám 
lạm quyền, móc ngoặc, hình thành những 
phe, những cánh, những “liên minh ma quỷ” 
để chiếm đoạt của công thành của tư…

Theo: daibieunhandan.vn

21. Giải quyết từ gốc
 “Chính quyền cấp huyện, cấp xã có 

đối thoại với dân không? Gọi là Chính phủ 
do dân, vì dân nhưng dân đi khiếu nại quá 
trời đất là làm sao?”. Những câu hỏi của 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị 
trực tuyến của Chính phủ với chính quyền 
63 tỉnh, thành phố trong cả nước thực ra 
không mới, nhưng vẫn luôn nóng bỏng.

Trong cuộc đối thoại cuối tuần với Đại 
biểu Nhân dân giữa tháng 11 vừa qua, Trưởng 
ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, 
một trong những điều khiến bà trăn trở nhất 
khi giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân ở các địa phương chính là, dù 
pháp luật đã quy định rất rõ về việc người 
đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải 
trực tiếp tiếp dân nhưng hầu như không địa 
phương nào thực hiện được. Ngay cả ở cấp 

xã, cấp chính quyền gần dân nhất, lẽ ra phải 
“sát sàn sạt” với dân thì tình trạng này cũng 
không phải là ngoại lệ. Người đứng đầu chính 
quyền trực tiếp đối thoại và giải thích cho dân 
hiểu thì chắc chắn sẽ hóa giải được nhiều 
việc khó. Khúc mắc của người dân sẽ không 
bị dồn nén, tích tụ thành những bức xúc lớn; 
các đoàn khiếu kiện đông người cũng không 
dồn về Trung ương như hiện nay. 

Nguyên lý ấy, có lẽ, người đứng đầu cơ 
quan hành chính cấp nào cũng hiểu, song 
hiện thực hóa nguyên lý ấy lại là câu chuyện 
khác. Vì thế, từ thông điệp rõ ràng, quyết liệt 
của Thủ tướng “ở nơi nào dân kéo ra Hà Nội, 
tôi mời đồng chí Chủ tịch tỉnh lên nhận dân về 
để giải quyết, phải dứt khoát chuyện này”, có 
thể, tới đây, chính quyền các cấp sẽ “năng” 
tiếp dân, đối thoại với dân nhiều hơn.

Nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn khó 
tạo được những chuyển biến căn bản trong 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân. Câu chuyện khiếu nại, tố cáo về đất 
đai chẳng hạn. Sau nhiều năm luôn chiếm 
khoảng 80% tổng số đơn thư, 2017 là năm đầu 
tiên, tỷ lệ khiếu nại, tố cáo về đất đai đã giảm 
xuống còn chừng 60 - 70%. Dẫu vậy, đây vẫn 
là tỷ lệ quá lớn. Con số này cũng phản ánh 
một thực tế, chính sách, pháp luật về đất đai, 
đặc biệt là việc thực thi chính sách, pháp luật 
về đất đai hiện nay còn rất nhiều vấn đề cần 
phải giải quyết.

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, 
do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Vì thế, 
trong quá trình phát triển, việc Nhà nước thu 
hồi đất để phục vụ cho các mục tiêu chung 
là thực tế khách quan. 

Điều 62 Luật Đất đai 2013 đã quy định về 
việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 
vì lợi ích quốc gia, công cộng. Điều luật này 
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không sai. Nhưng “lỗi” lớn nhất của điều luật 
này chính là đã tạo ra một “dư địa” rất lớn 
cho việc thu hồi đất nhân danh “lợi ích quốc 
gia, công cộng”.

Nhiều năm qua, hầu như địa phương nào 
cũng có những khu đất, thậm chí là “đất 
vàng” được quy hoạch một đằng, triển khai 
một nẻo. Quy hoạch thì nói vì lợi ích quốc gia, 
công cộng nhưng trên thực tế lại bị một số 
cá nhân “thâu tóm” làm thất thoát tài sản 
nhà nước và ảnh hưởng trực diện đến quyền 
lợi chính đáng của người dân mà những lùm 
xùm ở Đà Nẵng vừa qua là ví dụ điển hình. Từ 
chỗ là một nguồn lực công quan trọng đối với 
sự phát triển của địa phương, của quốc gia 
đất đai đã bị “hô biến” thành tài sản riêng, 
đem lại lợi ích kếch xù cho một bộ phận cán 
bộ thoái hóa, biến chất móc ngoặc với các 
đại gia, doanh nghiệp. 

Tất nhiên, khiếu kiện về đất đai còn có 
những vụ việc là hệ quả của sự thay đổi chính 
sách, pháp luật qua các thời kỳ nên không 
thể hồi tố được. Nhưng nguyên nhân lớn 
nhất và sâu xa nhất vẫn chính là tình trạng lợi 
dụng và lạm dụng quy định về “thu hồi đất 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng”; sự thiếu minh bạch, 
thiếu công bằng, không bảo đảm hài hòa lợi 
ích của các bên liên quan trong từng dự án 
cụ thể. Chừng nào nguyên nhân cốt lõi này 
chưa được giải quyết thấu đáo thì chừng đó, 
khiếu nại, tố cáo của người dân nói chung, 
khiếu nại, tố cáo về đất đai nói riêng sẽ vẫn 
còn phức tạp.

Vì thế, lãnh đạo tỉnh phải ra Trung ương 
đón dân về, người đứng đầu chính quyền 
các cấp phải nghiêm túc đối thoại với dân, 
lắng nghe dân, giải quyết vấn đề cho dân là 
việc mà một “Chính phủ vì dân, do dân” phải 

làm. Nhưng sửa đổi các quy định pháp luật 
để có một khuôn khổ pháp lý minh bạch hơn, 
chặt chẽ hơn, bảo vệ lợi ích của người dân 
tốt hơn mới thực là tôn trọng dân và thực là 
một “Chính phủ của dân”.

Theo: daibieunhandan.vn
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