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Tin cải cách hành chính trung ương

1. “DN chỉ mong cải cách hành chính, 
chứ không phải được cho tiền”

 Đó là phát biểu của ông Hoài Nam, đại 
diện VASEP, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
công tác năm 2018 của Hội đồng tư vấn 
cải cách thủ tục hành chính sáng 9/3.

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 

phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng Tổ 

công tác của Thủ tướng) cũng nhấn mạnh 

cần cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh, qua đó tạo dư địa cho tăng 

trưởng chứ không chỉ rót vốn, đổ nguồn lực 

vào là làm ra tăng trưởng.

“Phải làm sao để biết cắt cái gì, cắt ở 

đâu. Không thể giảm số lượng thủ tục hành 

chính theo kiểu “biến tướng” 3 thành 1, tức là 

gộp 3 thủ tục thành 1 rồi nói là đã giảm được 

2, cũng không được biến tướng các thủ tục 

thành câu chữ không lượng hóa được. Không 

dùng kiểu nói “đảm bảo tốt, đảm bảo đẹp, 

đảm bảo sạch… để tạo ra kẽ hở cho cán bộ 

thi hành công vụ”, ông nói.

Bộ trưởng nhắc lại năm 2017 đã cắt giảm 

được 5.000 thủ tục hành chính, nhưng đó là 

điều không đơn giản.

“Có những Bộ, ngành cũng không biết 

hết được thủ tục hành chính của mình có bao 

nhiêu. Vì vậy, cắt giảm điều kiện kinh doanh, 

thủ tục hành chính là tạo dư địa quan trọng 

cho tăng trưởng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói 

thêm.

Cũng tại hội nghị, đại diện một số ngành 

nghề bày tỏ mong muốn về việc cải cách thủ 

tục hành chính và tạo điều kiện đầu tư kinh 

doanh thông thoáng.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Bùi 

Văn Quân cho rằng vấn đề môi trường và 

phát triển kinh tế hiện là một trong những nút 

thắt với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Ông 

Quân cũng mong các tiêu chí đưa ra có sự 

lượng hóa rõ ràng, hợp lý để không gây cản 

trở với hoạt động chung.

Đại diện VASEP, ông Hoài Nam nêu một 

vướng mắc với ngành này là quy định về môi 

trường. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đã 

rất nỗ lực nhưng vẫn bị phạt nhiều, chưa đáp 

ứng được yêu cầu kỹ thuật chỉ vì một chỉ tiêu 

về hàm lượng phốt pho trong nước thải từ 

khâu sơ chế, rửa tôm, cá mới được đưa thêm 

vào như một điều kiện kinh doanh.

Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành 

chính Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan, 

cũng nhắc lại những đề xuất và được Thủ 

tướng đồng ý về các vấn đề như thủ tục 

trong đầu tư dự án công nghệ thông tin, chính 

sách thị thực để phát triển du lịch, giải pháp 

cổ phần hoá DNNN, giải pháp huy động vốn 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cắt 

giảm chi phí logistics bằng đường sắt tốc độ 

Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ tiếp tục 
cải cách hành chính. Ảnh: Hiếu Công.
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cao Bắc Nam…

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, một trong 

những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018 

là cắt giảm 50% thủ tục hành chính, 25% báo 

cáo không cần thiết. Ông đề nghị các thành 

viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 

chính phải “xúm tay” vào .

Theo: news.zing.vn

2. Chính phủ muốn sửa gấp nhiều luật 
ngay trong 2018

Các dự án luật, pháp lệnh liên quan 
đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, 
đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành 
và quy hoạch được Chính phủ dành sự ưu 
tiên...

Các dự án luật, pháp lệnh liên quan 
đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, 
đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành 
và quy hoạch được Chính phủ dành sự ưu 
tiên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa 

ký tờ trình của Chính phủ đề nghị về chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 

điều chỉnh chương trình 2018.

Theo đó có 13 dự án được đề nghị điều 

chỉnh, trong đó có một dự án Luật Công an 

xã được đề nghị rút.

Hai dự án luật được đề nghị lùi thời hạn 

trình là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi 

trường.

10 dự án, dự thảo Chính phủ muốn bổ 

sung vào chương trình năm 2018, bao gồm: 9 

dự án luật, dự thảo nghị quyết liên quan đến 

đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, 

kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy 

hoạch. 1 dự án Luật Công an nhân dân (sửa 

đổi) thay thế cho Luật Công an xã.

Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho phép 

soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 

các dự án luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan 

đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu 

tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy 

hoạch mà có nội dung sửa đổi đơn giản.

Trong đó hai dự án cho ý kiến và thông 

qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018) theo quy 

trình một kỳ họp. Gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đầu tư công; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật 

An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác 

hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ 

em, Luật Công chứng và Luật Đầu tư.

Hai dự án cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và 

thông qua tại kỳ họp thứ 6 gồm: Luật sửa đổi, 

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

Chính phủ đề nghị cho ý kiến và thông qua tại 
kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018) theo quy trình một kỳ 
họp đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đầu tư công
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bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật 

Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Kinh  

doanh bất động sản, Luật Công an Nhân dân 

(sửa đổi).

Kỳ họp cuối năm 2018 cũng có tới 3 dự 

án luật được đề nghị cho ý kiến và thông qua 

theo quy trình một kỳ họp (rút gọn).

Gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thủy lợi, Luật Đê điều và Luật Phòng, 

chống thiên tai; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông 

đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường 

bộ và Luật Đường sắt; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài 

nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật 

Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo, Luật Đất đai và Luật Bảo vệ 

môi trường.

Các luật được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 

6, thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm: Luật Quản 

lý thuế (sửa đổi), Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về biểu thuế bảo vệ môi trường cho ý kiến 

tại phiên họp tháng 5/2018.

Sau khi điều chỉnh, số lượng dự án thuộc 

chương trình năm 2018 sẽ là 30, tăng 8 dự án 

so với chương trình đã được Quốc hội quyết 

định. Số lượng này theo Chính phủ thì vẫn có 

thể bảo đảm tính khả thi của chương trình.

Thời gian từ khi Chính phủ trình đến kỳ họp 

thứ 5 của Quốc hội không nhiều (chưa đến  

ba tháng). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề 

nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên 

quan khẩn trương chuẩn bị nội dung các dự 

án luật Chính phủ muốn bổ sung vào chương 

trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội để trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến 

tại phiên họp thứ 23 (dự kiến khai mạc ngày 

10/4/2018). Nếu các dự án đủ điều kiện sẽ 

được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời 

quyết định vừa bổ sung vào Chương trình, 

vừa thông qua dự án để trình Quốc hội tại kỳ 

họp thứ 5.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu 

cầu hồ sơ các dự án luật theo đúng quy định 

tại điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật được gửi đến Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội chậm nhất là ngày 3/4/2018 và 

trước đó phải được gửi đến các Ủy ban hữu 

quan của Quốc hội để tổ chức thẩm tra trước 

khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo: vneconomy.vn

3. Chính phủ yêu cầu rà soát lại các 
quy định về thuế

Rà soát các quy định về thuế để bảo 
đảm thực hiện các chủ trương của Chính 
phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu 

cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế rà soát 

các quy định pháp luật về thuế, bảo đảm 

thực hiện các chủ trương của Chính phủ về 

hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo truyền đạt của Văn phòng Chính 

phủ, ngoài nội dung trên, Phó thủ tướng yêu 

cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế kịp thời 

cung cấp các thông tin, tài liệu về người nộp 

thuế cho Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu.

Tin cải cách hành chính trung ương
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Đồng thời rà soát các quy định của pháp 

luật về thuế và pháp luật khác có liên quan 

để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 

nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp 

nhàng giữa cơ quan thuế với Kiểm toán Nhà 

nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác 

trong quản lý thuế, bảo đảm thực hiện các 

chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển 

doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh; đồng thời nâng cao sự tuân thủ 

pháp luật của người nộp thuế và chống thất 

thu ngân sách Nhà nước.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị của 

ngành thuế đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc cho rằng, ngành thuế vẫn tồn tại 

khá nhiều bất cập về thể chế, cải cách hành 

chính…

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá chính sách 

thuế thay đổi quá nhanh và quá nhiều, dẫn 

đến nhiều hệ lụy cho người dân và doanh  

nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, trong thiết kế, ban 

hành, chính sách thuế hiện vẫn tư duy theo 

quan điểm có lợi cho cơ quan quản lý Nhà 

nước mà chưa hướng đến bảo vệ quyền lợi 

của người nộp thuế.

Cùng với đó là chậm nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế, lúng túng trong hoạch định 

chính sách để quản lý và khai thác các nguồn 

thu. Cơ chế kiểm soát hóa đơn còn nhiều kẽ 

hở, nên để xảy ra tình trạng doanh nghiệp 

trốn thuế hay tăng chi phí đầu vào, chuyển 

giá, trốn thuế.

Theo: vneconomy.vn

4. Thủ tướng chỉ thị tăng cường các 
biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép 
xây dựng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực 
hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để 
giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép 
xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị            

08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các 

biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy 

phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Trong những năm vừa qua, việc cấp 

phép xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích 

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

Thủ tướng đánh giá chính sách thuế thay đổi 
quá nhanh và quá nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy 
cho người dân và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: internet
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cực về thủ tục, thời gian (theo đánh giá của 

Ngân hàng Thế giới, chỉ tiêu cấp phép xây 

dựng của Việt Nam luôn có sự cải thiện qua 

các năm và là một trong các chỉ số có thứ 

hạng cao trong các chỉ số về cải thiện môi 

trường kinh doanh tại Việt Nam).

Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục cấp 

giấy phép xây dựng còn dài và chưa đồng 

bộ. Nguyên nhân là do một số quy định pháp 

luật hiện hành chưa thống nhất; năng lực 

của cán bộ, công chức chưa thực sự đáp 

ứng yêu cầu; chưa thực hiện triệt để cơ chế 

“một cửa liên thông”; việc phối hợp giữa các 

cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ tục 

hành chính chưa chặt chẽ...

Ngày 6/2/2017, Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực 

hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 

đến năm 2020, trong đó, quy định một số 

biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

rút ngắn thời gian thực hiện đối với thủ tục 

cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan 

nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 

số 19-2017/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đặt 

mục tiêu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương 

triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp tại Nghị quyết số 19 để rút ngắn thời 

gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, 

đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng 

từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 

ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ 

tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết 

kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp 

giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian 

thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, 

chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện 

kết nối cấp điện, cấp thoát nước 7 ngày và 

giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công 

là 10 ngày).

Giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp 
phép xây dựng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu 

quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy 

mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch 

vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực 

hiện thủ tục cấp phép xây dựng.

Cụ thể: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy 

phép xây dựng từ 82 ngày theo đánh giá của 

Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối 

đa 63 ngày (giảm 19 ngày); trong đó, thẩm 

định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm 

định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 

công giảm tối thiểu 4 ngày và cấp giấy phép 

xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày; trong trường 

hợp các thủ tục này do cùng một có quan 

thực hiện thì có thể tự cân đối thời gian đối với 

từng thủ tục bảo đảm tổng thời gian giảm đối 

với 3 thủ tục trên là 19 ngày.

Cơ quan chủ trì, chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ trên là các Bộ Xây dựng, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Công Thương, Công an, Quốc phòng; các 

Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông                        

Tin cải cách hành chính trung ương
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nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. 

Thời gian hoàn thành năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, 

UBDN cấp tỉnh, Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ Công an cấp tỉnh, chủ trì, chỉ đạo rút ngắn 

thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về 

phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày theo đánh 

giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống 

còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); trong đó, 

góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch giảm 

từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý đối với 

thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết 

nối cấp điện, cấp, thoát nước từ 14 ngày 

xuống còn tối đa 7 ngày (giảm 7 ngày). UBND 

cấp tỉnh, các công ty cấp, thoát nước, công 

ty điện lực chủ trì, chỉ đạo hoàn thành nhiệm 

vụ này năm 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng 

đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời 

gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày theo 

đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 

xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); 

xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng 

công trình của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng khi giải quyết các thủ tục hành chính về 

cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ 
quan có liên quan

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường 

sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan 

để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục 

hành chính.

Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, Cục Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp 

tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Giao thông 

vận tải, Công Thương; các Sở: Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Công Thương xây dựng 

Quy chế phối hợp thẩm duyệt về phòng 

cháy, chữa cháy và thẩm định thiết kế xây 

dựng, cấp giấy phép xây dựng; trong đó, 

thực hiện đồng thời thủ tục cho ý kiến về giải 

pháp phòng cháy, chữa cháy với thủ tục 

thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thủ tục thẩm 

duyệt về phòng cháy, chữa cháy với thủ tục 

thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công, hoàn thành trong quý II/2018.

Các Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương, Quốc phòng; UBND cấp tỉnh; các Sở 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Công Thương chủ trì, 

chỉ đạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp xây dựng Quy 

chế phối hợp thủ tục thẩm định dự án, thẩm 

định thiết kế xây dựng và thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (hoặc xác 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) hoàn 

thành trong quý II/2018...

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ 
thống pháp luật

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, 

rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định 

về thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, dự 

toán, cấp giấy phép xây dựng tại Luật Xây 

dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo 

hướng hạn chế sự khác nhau về đối tượng 

công trình, dự án phải thẩm định thiết kế dự 

án, thiết kế xây dựng, dự toán theo pháp luật 

về xây dựng với đối tượng công trình, dự án 

phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy 

theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

đơn giản hóa hồ sơ cấp giấy phép xây dựng 

đối với một số loại công trình; giảm thời gian 

thực hiện đối với các thủ tục thẩm định thiết 

kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc 

thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây 

dựng công trình tối thiểu 19 ngày so với thời 

gian tối đa thực hiện các thủ tục này theo 

quy định của pháp luật hiện hành.

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các quy định về kiểm tra, xác nhận công 

trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành dự án, nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng tại Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn theo hướng hạn 

chế sự khác nhau về đối tượng công trình, dự 

án phải kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự 

án, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường với đối tượng công trình, dự án phải 

kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng...; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

tối thiểu 15 ngày so với thời gian tối đa thực 

hiện thủ tục này theo quy định của pháp luật 

hiện hành.

Theo: Chinhphu.vn

Tin cải cách hành chính trung ương



10 11Bản tin số 06/2018

5. Hà Nội: Triển khai kế hoạch xây dựng 
Đề án chính quyền đô thị

Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án chính 
quyền đô thị Thành ủy Hà Nội vừa có Kế 
hoạch số 03-KH/BCĐ xây dựng Đề án thí 
điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố 
Hà Nội.

Mục tiêu xây dựng Đề án nhằm xác định 

lộ trình, các bước, nội dung, tiến độ thời gian 

và tổ chức thực hiện các công việc khi triển 

khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính 

quyền đô thị của thành phố Hà Nội và trình 

các cấp có thẩm quyền. Đề án phải bám sát 

các mục tiêu, quan điểm và nội dung các 

nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về tổ chức 

chính quyền địa phương để xây dựng Đề án 

phù hợp và bảo đảm tiến độ.

Về phạm vi, nghiên cứu đề xuất mô 

hình hệ thống chính trị thành phố Hà Nội 

theo hướng thực hiện chính quyền đô thị và 

phương án thí điểm mô hình chính quyền đô 

thị tại các quận, thị xã Sơn Tây, các phường 

và các cơ quan chuyên môn của UBND thành 

phố Hà Nội. Để xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo 

sẽ thành lập Tổ soạn thảo Đề án, lựa chọn 

đơn vị tư vấn, xây dựng dự thảo Đề cương 

Đề án, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ 

Thành ủy, tổ chức xin ý kiến các cơ quan, tổ 

chức có liên quan; các chuyên gia, các nhà 

khoa học, nhà quản lý về Đề cương Đề án, 

các chuyên đề nghiên cứu phục vụ Đề án; 

hoàn thiện Đề cương Đề án.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động 

truyền thông nhằm phổ biến các chủ trương, 

quan điểm của Đảng, Nhà nước về cải cách 

tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng 

chính quyền đô thị để nâng cao nhận thức 

cho các tầng lớp nhân dân và tạo sự đồng 

thuận trong quá trình xây dựng Đề án.

Theo: phapluatxahoi.vn

6. Yêu cầu giảm họp, hội thảo, hội nghị
Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa yêu cầu giảm họp, 

hội thảo, hội nghị để tiết kiệm thời gian, 
đồng thời yêu cầu báo chí giám sát, phản 
ánh cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
người dân và doanh nghiệp

Tại buổi họp thông tin nhiệm vụ năm 2018 

do Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 13-3, ông 

Nguyễn Quang Dương, bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, 

cho biết Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn 

chỉnh lề lối, tác phong làm việc và nâng cao 

trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán 

bộ, đảng viên, công chức viên chức trên địa 

bàn tỉnh.  Một trong những điểm đáng chú ý 

trong chỉ thị này là yêu cầu giảm số lượng và 

nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, 

hội thảo và tiết kiệm thời gian bằng cách đổi 

mới phương pháp, cách thức tổ chức điều 

hành để đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Ngoài ra, Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng yêu cầu 

cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phấn 

đấu làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao 

nhất theo phương châm “làm hết việc chứ 

không hết giờ”; nghiêm cấm lợi dụng chức 

năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền 

hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên 

quan tới người dân và doanh nghiệp. 

Tỉnh cũng sẽ rà soát nhiệm vụ cụ thể đối 

với từng vị trí việc làm của cán bộ, đảng viên, 

xác định rõ những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, 

những vị trí không đáp ứng yêu cầu để bố trí 

lại cho phù hợp với năng lực, sở trường, tinh 

thần trách nhiệm…

Theo ông Dương, việc ban hành chỉ thị 

nhằm tạo khâu đột phá, nâng trách nhiệm 

của đội ngũ công chức nói riêng và cả hệ 

thống chính trị của tỉnh nói chung. 

Ông Dương “đặt hàng” các cơ quan 

báo chí cùng giám sát, phát hiện và phản 

ánh những tập thể, cá nhân làm chưa tốt để 

kịp thời uốn nắn, xử lý.

Theo: tuoitre.vn

7. Hà Giang: Vị Xuyên khai trương Trung 
tâm giải quyết thủ tục hành chính công

Trung tâm hành chính công của huyện 
Vị Xuyên đi vào hoạt động là đầu mối 
trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
của UBND huyện; tạo môi trường thống 
nhất, văn minh, văn hóa, hiện đại, nâng 
cao năng lực, trình độ chuyên môn và tính 
chuyên nghiệp của cán bộ công chức 
trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sáng ngày 12/3, UBND huyện Vị Xuyên 

(Hà Giang) tổ chức lễ khai trương Trung tâm 

Hành chính công cấp huyện. Trung tâm Hành 

chính công huyện Vị Xuyên là đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Văn phòng HĐND, UBND 

huyện. Trung tâm có con dấu và tài khoản 

riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Bước 

đầu, trung tâm có 04 cán bộ (bộ phận cơ 

hữu) và 12 cán bộ (bộ phận biệt phái từ các 

phòng của huyện). Trung tâm Hành chính 

công được thành lập sẽ là đầu mối tập trung 

để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức đến 

thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính 

liên quan đến tổ chức, cá nhân.

 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản 

hóa các thủ tục, lưu giữ sử dụng chung dữ 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Ông Nguyễn Quang Dương, bí thư Tỉnh ủy Bạc 
Liêu, tại buổi họp thông tin nhiệm vụ năm 2018 
được Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 13-3.

Ảnh: CHÍ QUỐC
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liệu, kết nối giải quyết trực tuyến thủ tục hành 

chính. Các thủ tục hành chính thực hiện tại 

Trung tâm bao gồm thủ tục hành chính của 

các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp 

luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện, của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện và cơ quan ngành dọc đóng 

trên địa bàn huyện phù hợp với chức năng 

hoạt động của Trung tâm và quy định của 

pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết thủ 

tục hành chính.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm, 

lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo: Công tác cải 

cách hành chính là một nhiệm vụ khó khăn, 

đòi hỏi mỗi cán bộ của Trung tâm cần nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện trọn vẹn 

3 khâu: Tiếp nhận; thẩm định hồ sơ; giải quyết 

và trả kết quả. Mỗi cán bộ của Trung tâm cần 

tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục nâng cao 

trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, 

thân thiện với người dân và doanh nghiệp. 

Thực sự đưa Trung tâm Hành chính công trở 

thành nơi rộng mở đón tiếp bà con nhân dân 

đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng 

chí cũng mong muốn Trung tâm Hành chính 

công Vị Xuyên thực hiện tốt khẩu hiệu đã đề 

ra là “Kỷ cương, khoa học, trách nhiệm - Văn 

minh, thân thiện, nhiệt tình”.

Theo: baomoi.com

8. Lương cán bộ, công chức TP Hồ Chí 
Minh sẽ tăng 1,8 lần

Trong năm 2018, TP Hồ Chí Minh sẽ áp 
dụng lương theo cơ chế đặc thù dành cho 
cán bộ, công chức của thành phố và đến 
năm 2020, lương cán bộ, công chức sẽ 
tăng thêm 1,8 lần.

Đa số cán bộ, công chức tại TP Hồ Chí 

Minh cho rằng mức lương công chức, viên 

chức hiện nay khá thấp khiến họ khó khăn 

trong cuộc sống. Ca sĩ Đông Triều, Trưởng 

đoàn ca của Nhà hát Bông Sen, cho biết hiện 

tại mức lương dành cho các nghệ sĩ có biên 

chế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thành 

phố vẫn chưa có chế độ ưu đãi đặc biệt. 

Chẳng hạn với mức lương khởi điểm gần 3 

triệu/tháng, hầu hết các nghệ sĩ trẻ trong nhà 

hát đều phải làm thêm ngoài giờ như chạy 

sô, kinh doanh phòng thu… để tăng thêm thu 

nhập và duy trì đam mê nghệ thuật. 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Ông Triệu Quốc Đạt, Phó chánh văn phòng 
HĐND, UBND huyện được bổ nhiệm giữ chức 
Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Vị 
Xuyên. Cán bộ, công chức ngành văn hóa nghệ thuật 

TP Hồ Chí Minh có mức lương thấp khiến các 
nghệ sỹ khó khăn trong cuộc sống. Ảnh minh họa
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“Việc quan tâm, hỗ trợ, có chính sách thu 

hút, đào tạo và giữ chân văn nghệ sĩ trẻ, huấn 

luyện viên, vận động viên của thành phố sẽ 

giúp các văn nghệ sỹ có thêm động lực phấn 

đấu cống hiến cho nghệ thuật, đồng thời đưa 

ngành văn hóa và thể thao thành phố phát 

triển mạnh hơn, xứng đáng với vai trò đầu tàu 

về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”, ca sỹ 

Đông Triều chia sẻ thêm.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND 

TP Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới, thành phố 

sẽ cải cách tổng thể hệ thống bộ máy, tinh 

giản biên chế, đồng thời áp dụng chính sách 

lương mới cho cán bộ, công chức để thu hút 

nhân tài xây dựng thành phố.

“Hiện nay, tổ công tác đang thông qua 

đề cương để tăng thu nhập cho cán bộ, 

công chức hưởng lương từ ngân sách thành 

phố. Chính phủ cho phép 1,8 lần thì TP Hồ Chí 

Minh sẽ có lộ trình tăng từng năm. Năm đầu 

tiên 2018 sẽ là 0,6, đến năm 2019 là 1,2 và đến 

năm 2020 thì tăng lên 1,8 lần. Tuy nhiên, trước 

mắt các cán bộ, công chức trẻ vẫn cần phải 

nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực và trí tuệ 

nhiều hơn nữa để đồng hành cùng thành phố 

xây dựng thành phố phát triển trong quá trình 

hội nhập”, ông Tuyến cho biết thêm.

Theo: baotintuc.vn

9. Hà Nội lắp camera giám sát cán bộ 
tiếp dân

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho 

biết, Sở này đã chủ động xây dựng dự thảo 

một bộ chế tài xử lý 114 tình huống, lắp       

camera tại bộ phận một cửa từ nhiều năm 

nay nhằm hỗ trợ rất tích cực trong việc giám 

sát, theo dõi hành vi ứng xử của cán bộ với 

người dân, doanh nghiệp.

Sáng 15/3, Hà Nội tổ chức phiên giải trình 

về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong các cơ quan 

thuộc thành phố Hà Nội; quy tắc ứng xử nơi 

công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ 

hội trên địa bàn thành phố.

Hai bộ quy tắc ứng xử này được ban hành 

và triển khai rộng khắp được 1 năm nay. Trước 

khi vào phiên chất vấn giải trình, các đại biểu 

và các đầu cầu trực tuyến được xem clip khá 

dài, phản ánh những mặt chuyển biến và cả 

những mặt tiêu cực, tồn tại, hạn chế được 

phản ánh với từng trường hợp cụ thể. Một số 

lãnh đạo xã, phường nơi xảy ra tiêu cực được 

mời đến tham dự phiên giải trình. Thậm chí, 

có vị cán bộ còn rất ngạc nhiên, nói lần đầu 

được biết về những tiêu cực phản ánh trong 

clip.   

Tại phiên chất vấn, đại biểu Duy Hoàng 

Dương đặt câu hỏi, tổng số hồ sơ hành chính 

trong năm 2017 là bao nhiêu, có bao nhiêu lời 

xin lỗi trong việc giải quyết chậm thủ tục hành 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Ảnh minh họa
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chính cho người dân. Còn đại biểu Trần Thế 

Cương thì chất vấn Giám đốc Sở VHTT&DL: 

Sau một năm triển khai, với tư cách là tư lệnh 

ngành, đề nghị ông cho biết hai quy tắc này 

đã thực sự đi vào cuộc sống chưa?

Trả lời chất vấn đầu tiên, Giám đốc Sở 

VHTT&DL Tô Văn Động cho biết, Hà Nội là một 

trong những tỉnh, thành đầu tiên ban hành hai 

bộ quy tắc ứng xử này. Ban đầu lúc nào cũng 

khó khăn, nên để hai bộ quy tắc ứng xử đi 

vào cuộc sống, được nhân dân đồng thuận 

cũng là kết quả đáng mừng. Trong năm 2017, 

việc triển khai hai bộ này trở thành sinh hoạt 

rộng khắp, tất cả các ngành, các cấp của 

thành phố đều thực hiện.

Về bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công 

chức, viên chức, theo ông Động, các cơ 

quan thành phố luôn chấp hành nghiêm về 

thời gian, trang phục gọn gàng, không uống 

rượu, bia trong giờ hành chính, cán bộ am 

hiểu pháp luật, ứng xử đúng mực, cởi mở với 

người dân, doanh nghiệp…

Mặc dù vậy, ông Động cũng thừa nhận, 

dù cung cách ứng xử có chuyển biến nhưng 

chưa rõ rệt, chưa tạo ra được hình ảnh riêng 

biệt của người Hà Nội. Những hành vi không 

đẹp, chưa nhân văn, chưa vì cộng đồng vẫn 

diễn ra, làm mất hình ảnh thủ đô.

“Hai bộ quy tắc ứng xử đã đi vào cuộc 

sống nhưng chỉ là kết quả bước đầu. Để tạo 

ra nếp sống văn hóa phải kiên trì hơn, cần 

phải thêm thời gian để tiếp tục tạo được sự 

ủng hộ, đồng hành của người dân, để hai 

bộ quy tắc ứng xử này thực sự đi vào cuộc 

sống”, ông Động nói.

Cũng theo Giám đốc Sở Văn hóa, trong 

năm 2017, liên ngành thành phố, các ngành 

đi kiểm tra với gần 700 cuộc, trong đó phát 

hiện ra 45 trường hợp vi phạm.

Tiếp nối trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nội 

vụ Trần Huy Sáng cho biết, năm 2017, toàn 

thành phố đã tiếp nhận hơn 8 triệu hồ sơ và 

đã giải quyết được trên 97%. Kết quả cho 

thấy, tất cả các chỉ số cải cách hành chính 

của thành phố trong năm 2017 đã được nâng 

lên. Kết quả bước đầu làm sự hài lòng của 

người dân cũng như công việc của các cơ 

quan thành phố có biến chuyển.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam tiếp tục nêu 

chất vấn ông Sáng: Vì sao đến nay vẫn chưa 

có chế tài xử lý đối với các trường hợp vi 

phạm? Nếu vẫn chỉ dừng lại ở kiểm tra, nhắc 

nhở sẽ khó có chuyển biến. Việc lắp camera 

tại bộ phận một cửa, có trích suất, kiểm tra 

đánh giá không?

Về việc này, ông Sáng cho hay, sở đã 

chủ động xây dựng dự thảo một bộ chế tài 

xử lý 114 tình huống. Về camera tại bộ phận 

một cửa đã được lắp trong nhiều năm nay.     

Camera đã hỗ trợ rất tích cực trong việc giám 

sát, đã nối mạng đến lãnh đạo phường, thậm 

chí cả lãnh đạo quận, hỗ trợ cho việc theo 

dõi hành vi ứng xử của cán bộ với người dân, 

doanh nghiệp.

Cũng theo ông Sáng, camera tại bộ 

phận một cửa cũng hỗ trợ nhiều cho việc 

thanh tra kiểm tra. “Trường hợp ở phường Văn 

Miếu là camera hỏng lâu rồi nên không xem 

được, chứ bình thường thì đoàn kiểm tra vẫn 

trích xuất xem”, ông Sáng nói, đồng thời cho 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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rằng, hai bộ quy tắc ứng xử như là gương soi. 

Nếu có quy tắc ứng xử đặt bên cạnh các chế 

tài xử phạt, sẽ làm hành vi của cán bộ công 

chức, viên chức tốt hơn so với lúc chưa có. 

Theo: tienphong.vn

10. Ngành thuế Cần Thơ vẫn còn hiện 
tượng “đòi quà”

 Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần 
Thơ cho biết: Qua tìm hiểu các ý kiến, kiến 
nghị của DN cho thấy họ vẫn còn mang 
tâm lý lo sợ trong quá trình hoạt động. Cụ 
thể, trong ngành thuế vẫn còn hiện tượng 
“đòi quà” của doanh nghiệp nhưng khi yêu 
cầu nêu đích danh cán bộ đó thì doanh  
nghiệp không dám nêu…

Ngày 15/3 UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội 

nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn năm 

2018, chủ đề “Chính quyền đồng hành cùng 

doanh nghiệp”. Tham dự có hơn 120 doanh 

nghiệp đại diện cho 300 doanh nghiệp đang 

gặp khó khăn trên địa bàn thành phố trong 

năm 2017.

Tại buổi hội nghị, đại diện Hiệp hội do-

anh nghiệp TP Cần Thơ cho biết: Qua tìm hiểu 

các ý kiến, kiến nghị của DN cho thấy họ vẫn 

còn mang tâm lý lo sợ trong quá trình hoạt 

động. Cụ thể, trong ngành thuế vẫn còn hiện 

tượng “đòi quà” của doanh nghiệp nhưng khi 

yêu cầu nêu đích danh cán bộ đó thì doanh      

nghiệp không dám nêu…

Ông Võ Tấn Dũng, Giám đốc Doanh      

nghiệp Cty TNHH Phan Thành cho rằng: Thời 

gian qua DN ông chọn giải pháp nghiên cứu 

khoa học công nghệ tạo giá trị gia tăng, 

thành công với công trình sáng chế rửa lọc 

cát sạch. Khi sử dụng cát công nghệ của 

chúng tôi đã giảm được 10-17% xi măng. Cát 

khi qua công nghệ chế biến của chúng tôi, 

thời gian sử dụng công trình đạt cao nhất. Tuy 

nhiên trong quá trình hoạt động công ty tiếp 

cận với ngân hàng rất khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành 

Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: 

Qua điều tra, khảo sát ban đầu đối với các 

doanh nghiệp (DN) hoạt động không hiệu 

quả trên địa bàn, đã ghi nhận được nhiều ý 

kiến, kiến nghị của các DN.

Các ý kiến được chia thành 2 nhóm, nhóm 

các ý kiến xuất phát từ yếu tố bên trong của 

DN, gồm có 6 ý kiến, kiến nghị như: Thiếu vốn 

hoạt động sản xuất kinh doanh có 9 ý kiến 

của các DN nêu vấn đề; 9 DN đề cập tới chi 

phí lãi vay; 7 DN cho rằng lao động tay nghề 

thấp, kỹ luật của công nhân còn kém; 6 DN 

cho rằng chi phí vận hành máy móc còn lớn; 

5 DN ý kiến về việc đầu vào không ổn định; 7 

DN phản ánh về chi phí marketting yếu, thiếu 

kênh phân phối.

Nhóm các ý kiến xuất phát từ yếu tố 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Các doanh nghiệp gặp gỡ lãnh đạo TP Cần 
Thơ ngày 15/3
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bên ngoài DN có 6 vấn đề cụ thể như: 9 DN 

cho rằng do các quy định về thuế gây khó 

khăn cho hoạt động của DN; 3 DN cho rằng, 

do thiếu hỗ trợ tiếp cận thị trường; 4 doanh          

nghiệp cho rằng do các quy định về điều kiện 

kinh doanh; 4 DN cho rằng khó tiếp cận với tín 

dụng; 11 DN cho rằng do đối thủ cạnh tranh 

không lành mạnh; 4 DN cho rằng do thiếu thị 

trường tiêu thụ…

Người đứng đầu chính quyền thành phố 

cũng yêu cầu lãnh đạo các Sở ngành, đơn vị, 

lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, 

đề ra giải pháp giải quyết một cách khả thi 

hiệu quả cho các doanh nghiệp khó khăn. 

Cần tăng cường hỗ trợ các DN tiếp cận tín 

dụng, có các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ DN, 

nhất là DN nhỏ và vừa.

Đề nghị ngành thuế tăng cường cải cách 

thủ tục hành chính, giảm bớt những thủ tục 

không cần thiết. Hỗ trợ các DN trong quá trình 

hoàn thành các thủ tục về thuế.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng giao 

cho Công an TP, Cảnh sát PCCC,Thanh tra 

TP và các ngành chức năng đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính. “Trong đó, việc tổ 

chức kiểm tra DN phải cần thiết chứ không 

phải muốn kiểm tra là kiểm tra. Việc kiểm tra 

không được chồng chéo, không được nhiều 

lần/năm, kiểm tra theo đúng quy định nhưng 

không được gây khó cho DN” - ông Thống 

nhấn mạnh.

Về hiện tượng “đòi quà” của cán bộ thuế, 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói: “Phải nói rõ, 

chuyện này có thể có mà cũng có thể không. 

Vì cũng có trường hợp có mà không dám nói 

hoặc không có nhưng cũng nói có để tạo tình 

huống, còn xử lý phải có con người cụ thể”.

“Mặt khác, Cục Thuế phải tiếp thu một 

cách chân thành, yêu cầu họ cung cấp thêm 

thông tin bằng cách giữ kín nguồn cung cấp 

thông tin để họ mạnh dạn cung cấp thông tin 

chứ không phải chờ khi nào anh cung cấp rõ 

mới xác minh mà cần làm rõ thông tin có hay 

không”, ông Thống chỉ đạo.

Chủ tịch Võ Thành Thống cũng đề nghị 

các DN nếu có khó khăn bất cứ điều gì cần 

chính quyền giúp đỡ thì mạnh dạn có ý kiến

Theo: dantri.com.vn

11. TP.HCM: Tăng cường chỉ đạo, giám 
sát các tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên

Năm 2018, TP.HCM sẽ tăng cường chỉ 
đạo, giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, 
Đảng viên, ngăn chặn hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân 
và doanh nghiệp.

Đây là thông tin đáng chú ý trong Hội nghị 

Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, 

lãng phí năm 2017 và triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2018 do TP.HCM tổ chức vào 

chiều 14/3. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã 

chủ trì hội nghị.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Năm 2017, công tác phòng chống tham 

nhũng tại các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM đã có 

những chuyển biến tích cực, phát huy vai trò 

của người đứng đầu trong việc triển khai các 

giải pháp phòng ngừa cũng như xử lý  nghiêm 

những hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, công tác tự 

kiểm tra nội bộ, giám sát việc thực hiện các 

quy định về phòng chống tham nhũng, lãng 

phí ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan 

tâm đúng mức.

Việc giải quyết đơn thư tố cáo của công 

dân ở một số nơi còn chậm. Việc tự phát hiện 

hành vi tham nhũng còn ít, tiến độ xử lý tin 

báo, tố giác tội phạm và điều tra, khởi tố, xét 

xử các vụ án này còn kéo dài. Công tác kê 

khai, công khai tài sản, thu nhập chưa phát 

huy hiệu quả trong ngăn ngừa, phát hiện 

tham nhũng.

Trong năm 2018, bên cạnh việc xử lý dứt 

điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn 

đọng, TP.HCM sẽ thành lập nhiều đoàn kiểm 

tra, tăng cường giám sát và tiếp nhận xử lý 

thông tin về các vụ tham nhũng.

Theo: vtv.vn

12. Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ban ngành và địa phương: Tạo sự bứt 
phá trong cải cách hành chính

Không một cơ quan, địa phương nào 
muốn bị đánh giá thấp thông qua kế hoạch 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 
ngành, địa phương (DDCI - 2018) nên chắc 
chắn sẽ nỗ lực cải cách nền hành chính 
mạnh mẽ và sâu rộng hơn. Đó là ý kiến của 
ông Thiều Việt Dũng - Phó Giám đốc Trung 
tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư 
trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo 
Quảng Nam.

P.V: Thưa ông, vì sao phải thực hiện kế 

hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, 

ban, ngành và địa phương?

Ông Thiều Việt Dũng: Phòng Thương mại 

và công nghiệp Việt Nam đã thực hiện khảo 

sát, đánh giá PCI, nhưng thực tế, vẫn còn 

không ít sở, ban, ngành, địa phương chưa 

thể nắm hết yêu cầu của cuộc khảo sát này. 

Công cuộc tuyên truyền cải cách hành chính 

vẫn chưa thể lan tỏa đến các địa phương và 

cơ quan công quyền. Môi trường đầu tư kinh 

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

Khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Hành chính 
công và xúc tiến đầu tư tỉnh và huyện hoặc bộ 
phận một cửa các địa phương, cơ quan… là một 
trong những phương pháp thu thập dữ liệu khảo 
sát kế hoạch DDCI - 2018. Ảnh: T.D
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doanh vẫn chưa đạt đến độ thông thoáng 

nhất. Những hạn chế này đã khiến các chỉ 

số thành phần PCI của tỉnh trong những năm 

qua nhưng chưa bền vững.

Kế hoạch DDCI - 2018 của UBND tỉnh 

đánh giá về năng lực quản trị, điều hành 

của chính quyền và các sở, ban, ngành địa 

phương liên quan đến hoạt động sản xuất, 

đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trên 

địa bàn Quảng Nam. Đây là một chỉ số thiết 

thực thông qua sự đánh giá khách quan của 

doanh nghiệp và phục vụ cho chính doanh 

nghiệp. DDCI - 2018 sẽ tạo ra sự thi đua về 

chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, 

ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố, 

tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, 

đồng bộ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho 

hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. Việc 

triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh một 

cách đồng bộ ở cấp sở, ban, ngành và địa 

phương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều 

hành của chính quyền tỉnh, huyện, góp phần 

cải thiện thứ hạng PCI của cả Quảng Nam.

P.V: Liệu chỉ dựa vào cảm nhận của         

doanh nghiệp để đánh giá năng lực điều 

hành của cơ quan công quyền thì có thể tin 

cậy?

Ông Thiều Việt Dũng: UBND tỉnh đã chọn 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà 

Nẵng, một đơn vị độc lập, không liên quan gì 

đến điều hành của Quảng Nam để tiến hành 

các cuộc khảo sát, đánh giá bằng nghiệp vụ 

chuyên nghiệp của họ. Kết quả đánh giá sẽ 

được gửi về UBND tỉnh xem xét, công bố cho 

các sở, ngành, địa phương biết vào đầu năm 

2019. Hiện giai đoạn này các sở, ban, ngành, 

địa phương đã triển khai nhiều hoạt động 

phục vụ doanh nghiệp. Từ cắt giảm thủ tục 

hành chính, thành lập các tổ công tác, gặp 

mặt, đối thoại, thống nhất đầu mối thực hiện 

hỗ trợ, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất, đầu 

tư, kinh doanh đang được triển khai quyết liệt 

và năng động hơn.

Ngay khi kế hoạch DDCI - 2018 được ban 

hành, cơ quan điều phối (Trung tâm Hành 

chính công và xúc tiến đầu tư) và đơn vị tư 

vấn (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã 

hội Đà Nẵng) đã mở nhiều cuộc tọa đàm 

với các sở, ban, ngành, địa phương trước khi 

gửi phiếu mẫu đến doanh nghiệp. Kế hoạch 

xây dựng và triển khai bộ chỉ số DDCI được 

chia làm 3 giai đoạn. Từ tháng 10 - 12.2017 sẽ 

xây dựng bộ chỉ số, tọa đàm lấy ý kiến về bộ 

chỉ số và phiếu khảo sát, tập huấn và tuyên 

truyền. Từ tháng 1.2018 - 1.2019 khảo sát, xây 

dựng báo cáo kết quả và tổ chức hội thảo 

công bố. Giai đoạn 3 sẽ đưa bộ chỉ số DDCI 

vào sử dụng và khảo sát thường niên.

Bộ chỉ số DDCI bao gồm 10 chỉ số. Đó 

là tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính 

năng động của lãnh đạo, chi phí thời gian, 

chi phí không chính thức, cạnh tranh bình 

đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp 

lý, tiếp cận đất đai, tính ứng dụng công nghệ 

thông tin (chính quyền điện tử) và đào tạo 

lao động. Nhóm nghiên cứu sẽ khảo sát trực 

tiếp tại các trung tâm hành chính công hoặc 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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bộ phận một cửa của các địa phương, lấy ý 

kiến doanh nghiệp bằng các kênh trực tuyến, 

trực tiếp hay qua bưu điện, lựa chọn xác xuất 

bằng phương pháp phân tầng ngẫu nhiên 

(theo loại hình, địa bàn, lĩnh vực hoạt động 

của doanh nghiệp).

Hiện công cuộc khảo sát, đánh giá trong 

giai đoạn tiến hành thu thập thông tin doanh 

nghiệp, mở các cuộc họp lấy ý kiến. Nhiều 

sở, ban, ngành đã góp ý kiến và cơ quan tư 

vấn điều chỉnh, lấy ý kiến tổng hợp trên tinh 

thần dễ trả lời, thuận lợi cho doanh nghiệp để 

đưa ra những câu hỏi xác thực, sát với thực tế 

doanh nghiệp và phản ánh đúng thực trạng, 

sát về quản trị điều hành của cơ quan công 

quyền. So với PCI, DDCI - 2018 có lẽ kỹ hơn, 

đưa tiếng nói của doanh nghiệp đến chính 

quyền và cơ quan quản lý mạnh hơn khi có 

đến 1.100/6.000 doanh nghiệp Quảng Nam 

sẽ tham gia cuộc đánh giá này.

P.V: Kỳ vọng gì về DDCI - 2018?

Ông Thiều Việt Dũng: Thông qua DDCI - 

2018, mỗi cơ quan quản lý, chính quyền địa 

phương, công chức sẽ tự soi mình, có thể 

biết được những điểm mạnh, yếu để từ đó 

đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm thay 

đổi, cải cách triệt để, đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao của người dân và doanh nghiệp. 

Sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp 

để cung cấp môi trường đầu tư tốt, tạo sự hài 

lòng về một chính quyền hành động, phục vụ. 

Không một cơ quan, địa phương nào muốn 

bị đánh giá thấp nên sẽ tích cực thay đổi. 

Nói một cách khác, năng lực điều hành của 

cơ quan công quyền được đặt dưới “quyền 

giám sát - cho điểm” của doanh nghiệp nên 

chắc chắn sẽ cải cách nền hành chính phục 

vụ mạnh mẽ và sâu rộng hơn. Chính điều này 

góp phần tiến đến sự bứt phá trong cải cách 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh và cải thiện thứ hạng PCI.

Theo: baoquangnam.vn

13. Tam Kỳ tư vấn thủ tục hành chính 
tại phường An Phú

Phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ vừa phối hợp 
với các đơn vị tổ chức Ngày hội tư vấn 
thủ tục hành chính (TTHC) cho nhân dân 
phường An Phú.

Ngày hội tập trung vào các thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ tịch, 

hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân, 

chứng thực hợp đồng giao dịch, cấp giấy 

phép xây dựng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội, chế độ chính sách đối với người có công, 

gia đình liệt sĩ... 

Hơn 30 tổ chức, cá nhân tại phường An 

Phú được tư vấn, hướng dẫn quy trình các 

bước khi thực hiện các TTHC trên. Khác với 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Tư vấn cách thức giải quyết TTHC cho người 
dân phường An Phú. 
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năm 2017, năm 2018 Ban tổ chức mời thêm 

đại diện của Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất và Trung tâm Hành chính công 

thành phố tham gia tư vấn. Ngày hội tư vấn 

TTHC là một hình thức tuyên truyền pháp luật 

hiệu quả, đáp ứng cao nhu cầu tìm hiểu, tiếp 

cận pháp luật của người dân.

Theo: baoquangnam.vn

14. Đừng cắt giảm thủ tục kiểu                      
“3 trong 1”

Trong năm 2017, dù đã cắt giảm 5.000 
thủ tục hành chính nhưng doanh nghiệp ở 
nhiều lĩnh vực vẫn tiếp tục kêu bị “hành” 
và yêu cầu cải cách mạnh mẽ, sát sườn 
hơn nữa.

Ngày 9-3, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ 

tục hành chính (TTHC) đã tổ chức hội nghị 

triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch Hội 

đồng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 

Dũng nhấn mạnh: Năm 2018 phải tập trung 

hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện cơ chế để 

tạo môi trường kinh doanh, tạo môi trường thu 

hút đầu tư, huy động nguồn lực từ kinh tế tư 

nhân.

Đã cắt được 5.000 thủ tục hành chính
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Mai Tiến 

Dũng dẫn ra tinh thần chỉ đạo “không lơ là, 

chủ quan” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

“Năm 2017, chúng ta cắt giảm được 5.000 

TTHC nhưng đó không phải là chuyện đơn 

giản” - Bộ trưởng Dũng nói.

Đồng thời, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng 

yêu cầu: “Không thể giảm số lượng TTHC theo 

kiểu “biến tướng” ba thành một. Tức là gộp 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh Phân tích - Bình luận Phân tích - Bình luận
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ba TTHC thành một rồi nói là đã giảm được 

hai TTHC. Cũng không được biến tướng các 

TTHC thành những câu chữ không lượng hóa 

được.

Theo đó, phải có quy chuẩn, tiêu chuẩn 

nếu không thì không ra được vấn đề. Không 

dùng kiểu nói “đảm bảo tốt, đảm bảo đẹp, 

đảm bảo sạch… để tạo ra kẽ hở cho cán bộ 

thi hành công vụ”.

Lấy Nghị định 15/2018 về an toàn thực 

phẩm làm ví dụ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lý 

giải vì sao nghị định này lại cắt giảm được tới 

90% TTHC đã quy định tại Nghị định 38/2012.

“Ví dụ cơ quan hải quan đã kiểm tra xác 

suất 5% rất nghiêm túc, theo phương pháp 

quản lý rủi ro, hậu kiểm, đánh giá việc tuân 

thủ pháp luật của doanh nghiệp (DN) rồi thì 

số lượng thực phẩm còn lại không phải kiểm 

tra nữa, không cần làm thủ tục ở các bộ, 

ngành liên quan khác. Cắt là cắt chỗ đó. Vừa 

rồi chúng ta làm rất quyết liệt như vậy” - Bộ 

trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.

Năm 2018, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói 

Chính phủ sẽ tập trung vào cải cách TTHC để 

giảm chi phí cho DN, nhất là trong lĩnh vực 

logistics.

Doanh nghiệp: Còn mất nhiều thời 
gian, chi phí vì thủ tục

Phát biểu tại hội nghị, nhiều đại biểu cho 

rằng còn nhiều TTHC, điều kiện kinh doanh 

(ĐKKD) mang tính chất “bẫy” DN mà không 

có tác dụng nâng cao trách nhiệm của DN 

và chất lượng sản phẩm.

Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu và Chế 

biến thủy sản Việt Nam, ông Nguyễn Hoài 

Nam, tiếp tục nêu những kiến nghị cải cách 

các TTHC về lao động, bảo hiểm xã hội, môi 

trường. Bởi theo ông Nam, nếu không tiếp 

tục cải cách TTHC hoặc cắt giảm ĐKKD 

trong các lĩnh vực này thì chi phí DN sẽ tăng 

lên, dẫn đến nguồn lực của DN bị bào mòn, 

không góp phần vào tăng trưởng chung của 

nền kinh tế.

Ông Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hiệp hội DN 

trẻ Việt Nam, thì cho rằng: Mỗi một TTHC được 

ban hành thì DN tốn nhiều thời gian và chi phí 

tuân thủ. Mặt khác, cũng có những quy định 

nếu áp dụng cứng nhắc sẽ phương hại tới lợi 

ích của DN và gián tiếp là việc làm của người 

lao động.

“Chẳng hạn có những DN nộp thuế hàng 

ngàn tỉ nhưng số sai phạm thì chỉ vài chục 

triệu. Sờ đâu cũng thấy. Nếu cứ sai phạm thế 

mà khởi tố thì rất bất cập” - ông Quân nêu và 

đề nghị xem xét lại TTHC thuế.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội 

DN nhỏ và vừa Việt Nam, thì cho rằng còn 

nhiều quy định khiến DN mất thời gian, chi 

phí. Chẳng hạn “DN chuyển vay tín dụng từ 
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ngân hàng này sang ngân hàng khác thì phải 

chuyển thế chấp. Nhưng DN lại phải qua địa 

chính, chờ mất nhiều ngày, rồi phải mất chi 

phí mới được địa chính đóng dấu. Các nước 

giải quyết chuyện này rất đơn giản. Nếu hai 

bên có hợp đồng mua bán có chứng nhận thì 

chỉ cần ghi mã số vào là xong. Nếu làm được 

như vậy thì đỡ cho DN hàng ngàn tỉ đồng” - 

ông Thân nói và đề nghị nghiên cứu cải cách 

TTHC trong lĩnh vực này.

“Được mùa” nhưng khởi sự kinh doanh 
còn “đội sổ”

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI

Nói về kết quả cải cách TTHC trong năm 

2017, ông Vũ Tiến Lộc (ảnh), Chủ tịch Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 

đã dùng từ “được mùa” với sự đóng góp trực 

tiếp của hội đồng và Tổ công tác của Thủ 

tướng.

Dẫn ra các trường hợp Bộ Công Thương 

cắt giảm 675 ĐKKD, Bộ Y tế chấp nhận cắt 

giảm 90% thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm, 

ông Lộc coi đây là những điển hình của cải 

cách TTHC. Bên cạnh đó, các bộ, ngành 

khác cũng đang trong quá trình rà soát để 

thực hiện cắt giảm 30%-35% TTHC.

Tuy vậy, ông Lộc cho rằng: Bên cạnh 

những điểm tích cực mà các tổ chức quốc 

tế cũng công nhận thì môi trường kinh doanh 

của Việt Nam vẫn còn những tiêu chí rất thấp 

như chỉ số về khởi sự kinh doanh, thủ tục phá 

sản…

“Khởi sự kinh doanh là một chỉ số đặc biệt 

quan trọng, quyết định tới mục tiêu một triệu 

DN vào năm 2020 nhưng đáng tiếc, đây lại 

là chỉ số “đội sổ” của chúng ta. Cần phải có 

những cải cách để tiếp tục thúc đẩy, cải tạo 

môi trường kinh doanh” - ông Lộc nói.

Theo: plo.vn

15. Không thể đủng đỉnh
Tổ công tác của Thủ tướng sau hơn 1 

năm đi vào hoạt động với những việc làm 
cụ thể, quyết liệt ở những đơn vị đến kiểm 
tra, đã nhận được sự đồng tình của xã hội. 
Chỉ ra để gỡ bỏ những nút thắt, những điểm 
nghẽn kìm hãm sự phát triển - đó chính là 
điều Tổ công tác đã làm được.

Tuy nhiên, dư luận trông đợi, sau khi những 

điểm nghẽn đã được chỉ ra, có nghĩa là trên 

“lay” thì bên dưới “động” thế nào.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 

Dũng- Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, 

tính từ đầu năm tới ngày 31/7, Chính phủ, Thủ 

tướng đã giao 13.137 nhiệm vụ cho các bộ, 

cơ quan, địa phương. Đến nay, các bộ, cơ 

quan, địa phương đã hoàn thành 7.044 nhiệm 

vụ.

Còn 6.093 nhiệm vụ chưa hoàn thành, 

trong đó 5.856 nhiệm vụ trong hạn và chỉ có 

237 nhiệm vụ quá hạn, chiếm 3,2%. Chỉ có 

3,2% nhiệm vụ quá hạn, đó là con số đáng 

mừng trong việc “hậu kiểm” các nhiệm vụ Thủ 

tướng giao cho các Bộ, ngành, địa phương.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, 

những nút thắt được coi là điểm nghẽn của 

nền kinh tế sẽ dần được tháo gỡ, khắc phục 

thông qua kiểm tra.

Nghẽn nhất có lẽ nằm ở các thủ tục 

hành chính. Nhiều thủ tục được ví von như 
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những chiếc vòng kim cô kìm hãm sự phát 

triển. Để công phá những điểm nghẽn này, Tổ 

công tác đã chia thành nhiều cuộc kiểm tra 

chuyên ngành qua đó giao nhiệm vụ cụ thể 

cho từng bộ ngành để bãi bỏ những thủ tục 

được coi là “hành” doanh nghiệp.

Tại cuộc kiểm tra về tình hình cải cách 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng 

hóa xuất nhập khẩu hôm 21/8, Bộ trưởng Mai 

Tiến Dũng nêu lên thực trạng “kiểm tra chuyên 

ngành quá nhiều nhưng phát hiện vi phạm rất 

ít”.

Thực tế, doanh nghiệp mất tới 28,6 triệu 

ngày công, 14.300 tỷ đồng cùng chi phí không 

chính thức cực lớn để “đối phó” với sự kiểm 

tra này.

Điểm mặt rõ tại sao vẫn còn nhiều thủ tục 

như vậy “hành” doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ 

công tác của Thủ tướng cho biết, thủ tục bất 

hợp lý tồn tại tưởng là nghịch lý nhưng nó có 

lý của nó.

Lý nằm ở quyết tâm của Bộ, ngành chưa 

đủ mạnh để thực hiện cải cách chứ không 

phải mắc mớ vì “luật quy định thế” như đại 

diện nhiều bộ ngành kêu ca.

Chẳng hạn, Nghị định 38 được coi là gây 

khó cho doanh nghiệp, ngay sau khi nghe đại 

diện của các Bộ Y tế, NNPTNT kêu khó khi tiến 

hành sửa đổi Nghị định này ông Mai Tiến Dũng 

đã chỉ rõ: “Thực tế không như báo cáo. Quan 

trọng nhất là kiểm tra nhiều nhưng phát hiện 

không ra. Phải rà soát lại những nội dung nào 

có thể cắt đi được. Nếu cần thì sửa đổi thông 

tư, nghị định và cao hơn là kiến nghị Quốc hội 

sửa luật. Đừng nói luật như vậy thì ta cứ làm 

vậy”- ông Mai Tiễn Dũng nói.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu và 

quản lý kinh tế trung ương Nguyễn Đình Cung, 

trên thực tế, các vụ ngộ độc thực phẩm chủ 

yếu xảy ra từ các bếp ăn tập thể, thức ăn 

đường phố…, nghĩa là nguy cơ mất an toàn 

nằm ở nhóm hàng hóa khác không nằm trong 

phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38.

Như vậy, cơ quan quản lý dành 98% 

nguồn lực vào chỗ rủi ro ít, trong khi những nơi 

có nhiều nguy cơ nhất lại không được quan 

tâm.  

“Doanh nghiệp đã kêu như vậy, Chính 

phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo 

sửa đổi, tôi cho rằng cần bỏ thủ tục này và 

chuyển sang một phương thức quản lý khác 

tốt hơn. Còn duy trì một công cụ vừa tốn kém, 

vừa không có hiệu lực thì có thể làm đảo lộn 

những giá trị về quản lý”- ông Cung nói và lưu 

ý rằng “đừng để đến lúc doanh nghiệp chán 

nản không muốn phản ánh nữa”.

Trở lại công việc Tổ công tác của Thủ 

tướng, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tới đây 

Tổ công tác sẽ kiểm tra sâu từng thủ tục của 

từng bộ, mỗi Bộ phải công khai có bao nhiêu 

mặt hàng phải kiểm tra.

Muốn bãi bỏ thủ tục hành chính bất hợp 

lý, điều này cũng đồng nghĩa với việc phải 

sửa đổi nhiều Nghị định. Trước đó, hồi cuối 

tháng 3, Tổ công tác đã có buổi làm việc với 

nhiều Bộ, ngành để làm rõ nguyên nhân dẫn 

tới chậm trễ trong việc trình 10 nghị định đã 

quá hạn được Thủ tướng giao.

Còn nhớ, tại buổi làm việc này, Bộ trưởng 

Mai Tiến Dũng đã truy trách nhiệm của từng 

Phân tích - Bình luận



24 25Bản tin số 06/2018

đơn vị trong việc chưa hoàn thành công việc 

được giao. Có thể nêu ví dụ, tại buổi kiểm tra 

việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2017, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 

đã điểm mặt, có tới 13 bộ ngành, địa phương 

giải ngân vốn chậm dưới 20%, bị Thủ tướng 

phê bình.

Đó là các bộ ngành, địa phương: Kế 

hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Ngân hàng 

Nhà nước, Y tế, Ủy ban Dân tộc, TTXVN, Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, TP 

HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước.

“Thủ tướng rất gắt gao việc này và liên 

tục nhắc tôi chuyển lời đến các bộ trưởng, 

chủ tịch các tỉnh giải ngân chậm. Nguyên 

nhân chậm trễ này trước hết thuộc về lãnh 

đạo các bộ ngành, địa phương”- ông Dũng 

nói. 

Tới thời điểm này chưa đủ thời gian 

để khẳng đinh trên “lay” thì dưới dưới đã 

“chuyển”. Nhưng rõ ràng, nhờ sự chỉ mặt, 

điểm tên những hạn chế của Tổ công tác  

của Thủ tướng đã giúp các đơn vị được kiểm 

tra đã phải nỗ lực rất nhiều, không thể đủng 

đỉnh được nữa.   

Theo: daidoanket.vn

16. Rạch ròi, minh bạch
Những ngày qua, một trong những vấn 

đề được dư luận quan tâm là đề xuất đánh 
thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 45% 
đối với tài sản, thu nhập thực tế lớn hơn 
tài sản, thu thập đã kê khai hoặc việc giải 
trình về tài sản, thu nhập tăng thêm không 
hợp lý, tại dự thảo Luật Phòng, chống tham 

nhũng (sửa đổi). Xung quanh đề xuất này, 
có không ít ý kiến trái chiều.

Nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm 

không đồng tình và cho rằng, đã là tài sản 

không chứng minh, không giải trình được tức 

là tài sản bất minh và phải tịch thu toàn bộ 

chứ không thể đặt vấn đề thu thuế 45%. Đề 

xuất này dễ dẫn tới tình trạng những người có 

tài sản bất minh lựa chọn việc không kê khai 

hay “kê khai thiếu” và nếu chẳng may bị phát 

hiện sẽ chỉ bị thu thuế thay vì kê khai không 

trung thực để rồi đối mặt với hàng loạt rắc 

rối, bao gồm cả không được bổ nhiệm hay 

mất chức. Điều đó không những khuyến khích 

cán bộ thiếu trung thực mà còn cấp cho các 

tài sản bất minh một lý lịch trong sáng, khi 

“coi đây là khoản thu nhập vãng lai”, với giả 

định rằng khối tài sản đó là hợp pháp nhưng 

không kê khai. Luật ra đời không thể khuyến 

khích ngược hay động viên việc thiếu trung 

thực, để rồi họ chỉ chấp nhận nộp thuế trong 

khi đáng lý ra bị tịch thu toàn bộ. Thứ nữa, tại 

sao lại tính thuế 45% mà không phải là mức 

nào khác như 30% hay 70%? Việc tính thuế 

này cũng phải dựa trên cơ sở pháp luật thuế 

thu nhập cá nhân chứ không thể tùy hứng.

Song không phải ngẫu nhiên mà Chính 

phủ thống nhất với đề xuất này và nhiều ý 

kiến cũng tán thành với việc xử lý thông qua 

thu thuế thu nhập cá nhân đối với tài sản, thu 

nhập không giải trình được một cách hợp lý ở 

mức 45%. Bởi thu thuế không loại trừ việc xử lý 

trách nhiệm hình sự hoặc tịch thu tài sản nếu 

sau đó lại chứng minh được tài sản là bất hợp 

pháp do phạm tội mà có.
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Điều quan trọng là làm thế nào để quy 

định này bảo đảm được tính khả thi thay vì 

chỉ nằm trên giấy và không áp dụng được 

vào thực tiễn. Quả thực không đơn giản, đòi 

hỏi phải định nghĩa rõ ràng thế nào là kê khai 

không trung thực, phân biệt rạch ròi giữa tài 

sản tăng thêm không hợp lý với tài sản phạm 

pháp để xác định trường hợp nào sẽ bị đánh 

thuế, trường hợp nào phải tịch thu ngay. Nếu 

còn lập lờ “đánh lận con trắng, con đen” rất 

dễ dẫn tới chuyện tài sản phạm pháp được 

hợp thức hóa, để rồi người có tài sản chỉ bị thu 

thuế trong khi đáng lý phải bị thu hồi. Muốn 

vậy phải công khai rộng rãi bản kê khai tài 

sản quan chức để người dân có thể giám sát 

và khi cần thiết, quan chức đó phải giải trình 

về những tài sản bị nghi vấn.

Nhiều người thừa nhận, việc xác minh 

nguồn gốc tài sản không khó, vấn đề là ở chỗ 

có làm hay không mà thôi. Bởi suy đi tính lại, 

kê khai tài sản cũng chỉ là một hình thức, nếu 

không có sự kiểm tra, phát hiện kịp thời. Thực 

tế có những trường hợp dù biết là không minh 

bạch trong kê khai, thậm chí dư luận lên tiếng 

phản ánh song kết quả xử lý lại dùng dằng, 

nửa vời, hình thức kỷ luật được đưa ra cũng 

không thuyết phục, chẳng khác nào “phủi 

bụi”. Để rồi, nhiều khối tài sản khổng lồ, đất 

vàng nọ, biệt phủ kia vẫn được các quan 

chức biện minh là do chạy xe ôm, bán chổi 

đót mà có.

Pháp luật có chặt chẽ, minh bạch thế 

nào chăng nữa mà người thực thi không 

công tâm, rạch ròi thì những quy định cũng 

chỉ nằm trên giấy. Đặc biệt đối với một dự án 

luật quan trọng như Luật Phòng, chống tham 

nhũng (sửa đổi) thì việc song hành giữa quy 

định và thực thi pháp luật là đòi hỏi hết sức 

cấp thiết. 

Theo: daibieunhandan.vn
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