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1. Không cắt giảm được bộ máy, ngân 
sách không kham nổi

Quá trình tinh giản bộ máy vừa qua 
rất ít sàng lọc, thu hút người tài, mà chủ 
yếu chờ người chuyển đi, người về hưu...

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà 

nước giai đoạn 2011 - 2016 sẽ được Quốc hội 

thực hiện giám sát tối cao tại kỳ họp diễn ra 

vào cuối tháng 10 tới. Hội nghị T.Ư 6 khai mạc 

đầu tuần này cũng sẽ bàn về vấn đề “Tiếp tục 

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây 

dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Báo 

Giao thông có cuộc trao đổi với ĐBQH Lưu 

Bình Nhưỡng, Thường trực Ủy ban Các vấn đề 

xã hội của Quốc hội để làm rõ hơn vấn đề 

này.

Chờ người chuyển đi, người về hưu để 
giảm biên chế

Có ý kiến cho rằng, đến thời điểm này 

có thể khẳng định mục tiêu đến năm 2020 

giảm 15% biên chế là không đạt được. Số 

lượng biên chế giảm nhỏ giọt trong khi bộ 

máy có xu hướng phình ra, theo ông nguyên 

nhân do đâu?

Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, 

một là, do quyết tâm chính trị của cấp ủy 

Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ, 

ngành, địa phương. Hai là, có sự lúng túng 

trong triển khai thực hiện, không biết “gỡ mối 

bòng bong” đã có từ lâu bắt đầu từ khâu 

nào, vì tình trạng này đã tồn tại nhiều năm. 

Ba là, có tình trạng nể nang, vì có nhiều đối 

tượng trong cơ quan, đơn vị thuộc diện “con 

ông cháu cha” dẫn đến e ngại hoặc thỏa 

hiệp nhóm. Bốn là, vẫn còn tình trạng ngồi 

chờ xem các nơi khác họ làm thế nào rồi mới 

tiến hành thực sự.

Năm là, có nơi còn chờ… một số người 

nghỉ hưu để tính thành tích giảm biên chế. 

Ngoài ra, còn có sự giải thích theo kiểu có lợi 

để lợi dụng chủ trương nêu trong Nghị quyết 

39 của Bộ Chính trị: “Tập trung rà soát, sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị 

của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính 

trị - xã hội. Trước mắt, giữ ổn định tổ chức như 

hiện nay. Không thành lập các tổ chức trung 

gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường 

hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của 

thực tiễn. Tức là họ bám vào cái “cá biệt” và 

“thật sự cần thiết” ấy để xin bộ máy, xin biên 

chế.

Thực tế cho thấy, dù đã thực hiện cắt 

giảm bộ máy, số lượng bộ, cơ quan ngang bộ 

giảm so với trước, nhưng số lượng tổng cục, 

cục, vụ, phòng lại phình ra. Theo ông, có phải 

vì việc cắt giảm đã làm theo kiểu cơ học mà 

không tính đến các yếu tố khác?

“Do tâm lý ngại va chạm nên các cơ 
quan, tổ chức các cấp, các ngành chưa 
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thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị 
quyết của T.Ư về quản lý biên chế và tinh 
giản biên chế. Nhiều cấp ủy, tổ chức, người 
đứng đầu các cấp chưa có quyết tâm 
chính trị cao, chưa có giải pháp đồng bộ, 
phù hợp, đủ mạnh để thực hiện, chưa xây 
dựng được cơ chế đánh giá cán bộ khoa 
học. Việc bố trí sử dụng cán bộ vẫn còn 
có tình trạng “có lên không có xuống”, “có 
vào không có ra”, “biên chế suốt đời”, “chủ 
nghĩa bằng cấp”, thiếu cơ chế cạnh tranh 
trong đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ…”.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng
Chúng ta có 22 bộ, cơ quan ngang bộ 

nhưng lại có tới 198 đơn vị trực thuộc có tư 

cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. 

Có không ít tổng cục được tổ chức không 

khác gì bộ, cũng với nhiều cấp vụ, cấp 

phòng. Điều đó dẫn tới tình trạng bộ trong bộ.

Việc sắp xếp lại các bộ thành các bộ 

đa ngành, đa lĩnh vực vẫn còn tính chất lắp 

ghép cơ học, chưa đi liền với việc điều chỉnh 

chức năng, cắt giảm nhiệm vụ của các bộ. 

Việc hình thành các bộ đa ngành chưa đi 

liền với việc sắp xếp lại cơ cấu bên trong của 

mỗi bộ, cơ quan ngang bộ, mới chỉ hợp nhất, 

giảm được đầu mối ở một số đơn vị có nhiệm 

vụ tham mưu, tổng hợp chung... Cùng với 

đó, cơ cấu bên trong các bộ lại đang có xu 

hướng phình to hơn và tăng thêm biên chế 

hành chính. Một số bộ thực hiện việc sáp 

nhập với nhau theo hình thức nguyên trạng, 

các đơn vị trong các bộ cũ, tổng cục cũ, ban 

cũ hầu như vẫn giữ nguyên, thậm chí cả về 

tên gọi của một số cơ quan trước đây trực 

thuộc Chính phủ sau khi đã nhập vào bộ. 

Quá trình tinh giản bộ máy vừa qua 

rất ít sàng lọc, thu hút người tài, mà chủ yếu 

chờ người chuyển đi, người về hưu để giảm 

số biên chế. Lẽ ra, việc cần phải tiến hành 

mạnh mẽ là rà soát lại tổ chức bộ máy, chức 

năng nhiệm vụ, tái cấu trúc bộ máy cùng với 

sàng lọc, đánh giá chất lượng công chức… 

nhưng những việc này đã không được làm 

thực chất.

Một việc phải trải qua quá nhiều cấp 
hành chính

Có ý kiến cho rằng, bộ máy cồng kềnh 

là do có quá nhiều bộ phận trung gian, một 

cơ quan tổ chức làm nhiều việc nhưng những 

việc đó lại do nhiều cơ quan, tổ chức thực 

hiện và chịu trách nhiệm. Theo ông, tới đây 

việc này phải thay đổi thế nào?

Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức đã nêu rất rõ: “Sớm 

hoàn thành việc xác định vị trí việc làm trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, 

tổ chức chính trị - xã hội để làm căn cứ xác 

định biên chế phù hợp. Rà soát trình độ đào 

tạo, năng lực của công chức, viên chức để 

có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp 

với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có 

biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế 

đối với những cán bộ, công chức, viên chức 

không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy 

định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những 

người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức”.

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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Tôi nghĩ chỉ cần bám vào chủ trương 

này là đã đạt 50 - 60% yêu cầu rồi. Cái còn 

lại là vấn đề trách nhiệm của cấp ủy, người 

đứng đầu, cơ chế kiểm tra, giám sát của cấp 

trên, của người dân.

Với bộ máy như hiện nay, nếu không 

được tinh giản, tổ chức lại thì ngân sách 

không thể kham nổi, người dân phải đóng 

thuế ngày càng cao để nuôi bộ máy. Điều 

cần làm nhất bây giờ là gì?

Bộ máy của chúng ta đang rất nặng 

về phối hợp, hình thành nên các cơ quan 

có vùng chồng lấn, giao thoa về chức năng, 

nhiệm vụ. Chính đặc điểm này đã làm phát 

sinh nhiều cơ quan trung gian. Đây là nguyên 

nhân làm bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả.

Thông thường chúng ta giao đầu mối 

phân cấp quản lý mà chưa tính cơ cấu bên 

trong, nên vừa qua đầu mối không tăng nhiều 

nhưng bên trong lại tăng nhiều cục, chi cục, 

phòng. Hiện một việc phải trải qua quá nhiều 

cấp hành chính nên cần tiến tới phân cấp 

mạnh hơn, như ở địa phương thì giao theo 

thẩm quyền chuyên môn chứ không “đùn” 

việc lên trên, từ đó cũng giúp giảm bộ máy. 

Ngoài ra, về đối tượng tinh giản, cần mở rộng 

và có sàng lọc cơ cấu đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức.

Các nghị quyết, chủ trương về tinh giản 

biên chế đã quá đầy đủ và rõ ràng, nhưng 

biên chế không giảm được mà còn tăng là 

điều rất khó chấp nhận. Nếu cứ duy trì mãi 

bộ máy cồng kềnh, khó có ngân sách nào 

kham nổi.

Cảm ơn ông!

Theo số liệu của Ban Tổ chức T.Ư về 

tình hình thực hiện biên chế từ năm 2014 - 

30/10/2016, năm 2014 tổng số người hưởng 

lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước 

của các tổ chức trong hệ thống chính trị là 

3.685.961 người. Các cơ quan quản lý biên 

chế của T.Ư giao năm 2016 là 3.725.559 người. 

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/10/2016, tổng số 

người hưởng lương, phụ cấp thực tế trong bộ 

máy của hệ thống chính trị là 3.734.302 người, 

vượt 8.743 người so với số được giao.

Tại kỳ họp Quốc hội giữa tháng 6 vừa 

qua, khi thảo luận về quyết toán ngân sách 

Nhà nước năm 2015, nhiều ĐB đã bày tỏ lo 

ngại khi chi thường xuyên năm 2015 tăng 1,5% 

so với dự toán, vượt 11.500 tỷ đồng, năm 2016 

theo báo cáo kết quả thực hiện ngân sách 

chi thường xuyên vẫn là 64,45%. Theo Trưởng 

ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, để giảm 

chi, cần phải giảm đầu mối, giảm biên chế 

theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ 

Chính trị. “Hai năm vừa qua, biên chế của 

chúng ta không giảm mà còn tăng. Cùng đó, 

chi thường xuyên cũng tăng lên, năm 2016 

tăng so với năm 2015 là trên 50.000 tỷ đồng, 

năm 2017 tăng so với năm 2015 là 114.000 tỷ 

đồng”, ông Chính nói.

Theo: baogiaothong.vn

2. Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất 
đai: Vẫn diễn biến phức tạp

Tình hình khiếu nại, tố cáo (KN,TC) 
của công dân năm 2017 có giảm, nhưng 
vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt, 
nhất là lĩnh vực đất đai, đó là nhận định 

Tin cải cách hành chính trung ương
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tiếp tục được Chính phủ nhấn mạnh khi 
nhắc về vấn đề này.

Hơn 60% đơn khiếu nại về đất đai
Theo thống kê của Chính phủ, tình hình 

KN, TC giảm ở nhiều chỉ tiêu. Số lượt công dân 

đến các cơ quan hành chính Nhà nước để 

KN, TC, kiến nghị, phản ánh giảm 11%, tổng số 

vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

cơ quan hành chính Nhà nước cũng giảm 

25,6%. Tuy nhiên, số đoàn đông người tăng 

13,5% so với cùng kỳ năm 2016 và thực tế KN, 

TC vẫn còn diễn biến phức tạp, gay gắt. Các 

vụ việc phức tạp, đông người chủ yếu thuộc 

lĩnh vực đất đai, trong đó có những vụ việc đã 

được nhiều cơ quan giải quyết nhưng công 

dân không đồng ý, tiếp tục khiếu nại với thái 

độ bức xúc.

Chỉ riêng về khiếu nại, cả nước phát sinh 

56.762 đơn khiếu nại, thì số đơn khiếu nại về 

lĩnh vực đất đai chiếm 61,7%, về nhà ở chiếm 

11,7%. Trong tố cáo, cả nước phát sinh 15.148 

đơn tố cáo, trong lĩnh vực hành chính chiếm 

62,7%, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức 

vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất 

đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ 

bản, thực hiện chính sách xã hội; tố cáo cán 

bộ, công chức có hành vi tham nhũng chiếm 

5,1%...

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, 

một trong những nguyên nhân dẫn đến KN, 

TC còn phức tạp là do công tác chỉ đạo, điều 

hành và quản lý Nhà nước trên một số lĩnh 

vực ở một số địa phương còn nhiều tồn tại, 

yếu kém, nhất là trong công tác quản lý, sử 

dụng đất đai. Đáng chú ý, có những vụ việc 

xuất phát từ trình độ, năng lực, ý thức trách 

nhiệm của cán bộ, công chức còn hạn chế. 

Thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật, vụ lợi 

cá nhân, thiếu khách quan, công tâm trong 

thực thi công vụ làm ảnh hưởng đến quyền, 

lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức…

Ngoài ra, còn do cơ chế, chính sách 

pháp luật chưa được hoàn thiện hoặc thiếu 

đồng bộ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn 

thi hành chậm, còn nhiều quy định chưa phù 

hợp với thực tiễn, nhưng chậm được bổ sung, 

sửa đổi.

Giải quyết ngay từ đầu
Trước thực trạng còn tồn tại những khiếu 

nại chưa giải quyết được qua nhiều năm, đặc 

biệt là khiếu nại về đất đai chiếm khoảng gần 

70%, khiếu nại về vấn đề tài nguyên, khai thác 

cát sỏi, quyết định đặt trạm thu phí BOT…, 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê 

Thị Nga cho rằng, những vấn đề này cần giải 

quyết ngay từ khi mới manh nha, tránh để tồn 

tại qua nhiều năm.

Về việc pháp luật chưa có quy định cụ 

thể về điểm dừng trong giải quyết khiếu nại, 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị cần quy 

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

Ảnh minh họa
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định cơ quan có thẩm quyền phải thông báo 

chấm dứt khiếu nại. Đồng thời, cần có một 

phần mềm kết nối toàn quốc, truy cập phần 

mềm đó trên cả hệ thống chính trị, các cơ 

quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức 

đoàn thể... để biết các vụ án do ai đang giải 

quyết, đã chấm dứt khiếu nại chưa, tránh tình 

trạng đơn thư vẫn tiếp tục gửi vòng vo.

Phó Trưởng ban Dân nguyện Đỗ Văn 

Đương cho rằng: Việc làm rõ trách nhiệm của 

người đứng đầu, đặc biệt là Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh là rất quan trọng. Người đứng đầu 

phải tổ chức tiếp dân theo định kỳ, phải trực 

tiếp giải quyết chứ không giao cho cấp phó. 

Làm như vậy sẽ giúp giải quyết khiếu nại ngay 

từ đầu, giảm được tình trạng khiếu nại tồn 

đọng nhiều.

Để tiếp tục giải quyết dứt điểm KN, TC, 

khi thảo luận về báo cáo này của Chính phủ, 

nhiều ý kiến cũng cho rằng, Thanh tra Chính 

phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục 

nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hàng năm, 

rà soát, lập danh sách các vụ việc phức tạp, 

tồn đọng, kéo dài để giải quyết dứt điểm. 

Đồng thời, phát hiện, xử lý kịp thời đối với cá 

nhân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có 

hành vi vi phạm pháp luật…

Theo: baotainguyenmoitruong.vn

3. Chi tiêu công tăng cao do kỷ luật 
kém, hội họp, nghiên cứu ở nước ngoài 
nhiều

“Chi thường xuyên tăng cao một 
phần là do kỷ luật tài chính kém, chi cho 

hội họp, nghiên cứu nước ngoài mang lại 
hiệu quả gì?” - chuyên gia Lê Đăng Doanh 
thẳng thắn đặt vấn đề khi được hỏi về báo 
cáo đánh giá chi tiêu công tại Việt Nam do 
Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới công 
bố ngày 3.10.

Càng tinh giản, biên chế càng tăng 
đẩy bội chi NSNN

Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt 

Nam đưa ra những khuyến cáo quan trọng, 

trong đó cho rằng, một trong vấn đề đáng lo 

ngại là Việt Nam nằm trong những quốc gia 

có tỉ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất (tăng 

khoảng 10% trong 5 năm qua), cho dù với 

thành tích tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Nếu 

xu hướng này vẫn tiếp diễn, Việt Nam sẽ phải 

đối mặt với những quan ngại nghiêm trọng về 

bền vững tài khoá.

Theo đó, tỉ lệ nợ công trên GDP của Việt 

Nam tăng từ 51,7% năm 2010 lên 61% năm 

2015, trong đó nợ Chính phủ chiếm 49,2%, nợ 

Chính phủ bảo lãnh chiếm 10,9% và nợ chính 

quyền địa phương khoảng 0,9%.

Theo báo cáo này, dù nợ công vẫn nằm 

trong ngưỡng cho phép nhưng cán cân tài 

chính hiện đang phải đối mặt với nhiều rủi ro 

lớn vì bội chi ngân sách hiện đang ở mức cao, 

bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là khoảng 

5,6% GDP.

Lý giải về tình trạng bội chi ngân sách, 

báo cáo nhận định chi tiêu của Chính phủ so 

với GDP vẫn duy trì ở mức cao và cơ cấu chi 

thay đổi theo hướng chi thường xuyên chiếm 

tỉ trọng ngày càng lớn. Đáng chú ý là tình 

trạng tăng chi cho các chính sách mới về an 

Tin cải cách hành chính trung ương
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sinh xã hội, chi lương và phụ cấp, chi trả lãi 

cho các khoản vay.

Cụ thể, tốc độ tăng chi an sinh xã hội 

tăng bình quân 18%/năm, tốc độ tăng chi 

lương cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chi 

bình quân, nâng tỉ trọng quỹ lương lên 20% 

tổng chi ngân sách. Đặc biệt, số lượng công 

chức và viên chức tăng nhanh nhất là số 

lượng cán bộ ở địa phương (tăng 5,1%/năm 

từ 2009 - 2013, cao gần 5 lần tốc độ tăng 

trưởng dân số). Kết quả này cho thấy sự trái 

ngược với lộ trình cải cách hành chính, tinh 

giản biên chế của Chính phủ. 

Ngoài ra, chi tiêu công cho giáo dục và 

y tế tăng cao so với bình quân và chiếm phần 

lớn chi ngân sách nhà nước.

Đánh giá về vấn đề này, chuyên gia kinh 

tế Lê Đăng Doanh cho rằng bên cạnh việc 

tăng nhanh biên chế, kỷ luật tài chính cũng 

là vấn đề đáng lưu tâm khi nhiều địa phương 

mạnh tay chi cho hội họp, đào tạo nghiên 

cứu ở nước ngoài một cách không thực chất. 

Đây cũng được cho là một trong những yếu 

tố khiến chi cho giáo dục đào tạo tăng. 

Bên cạnh đó, theo chuyên gia này, thói 

quen “xài sang” của quan chức cũng đẩy 

các chi phí công lên.

“Ngân hàng Thế giới, các tổ chức thế 

giới quy định phải bay trên 8h mới được bay 

hạng thương gia, ở Việt Nam khi đi từ Hà Nội 

vào TPHCM, các đại sứ các nước cho mình 

vay tiền đi hạng phổ thông còn các quan 

chức ta vay tiền họ lại đi hạng thương gia. Rất 

kỳ quặc, cấp vụ trưởng cũng đòi đi thương 

gia” - chuyên gia này thẳng thắn nhận xét.

Để “cứu” ngân sách, cần tinh giản bộ 
máy, củng cố tài khoá

Trong bối cảnh mức động viên thu ngân 

sách nhà nước so với GDP đang có xu hướng 

giảm, nhất là tỉ trọng thu từ thuế và phí, trong 

khi nhu cầu chi ngân sách thời gian qua tăng 

nhanh, đặc biệt là chi đảm bảo mạng lưới an 

sinh xã hội và quốc phòng - an ninh trong tình 

hình mới, các chuyên gia, Bộ Tài chính cũng 

như Ngân hàng thế giới cho rằng để nâng 

cao hiệu suất chi tiêu cần tinh giản, cơ cấu 

lại bộ máy của khu vực công và giảm các 

chi phí đầu vào khác trong các lĩnh vực chính 

của nền kinh tế như giáo dục, y tế, khoa học - 

công nghệ, nông nghiệp và giao thông.

Báo cáo đã đưa ra 68 khuyến nghị cho 

Chính phủ và chỉ ra rằng, cần xây dựng và 

thực hiện một lộ trình củng cố tình hình tài 

khóa, để đảm bảo sự bền vững tài khóa, song 

không hoặc ít ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh 

tế. Điều này đòi hỏi Chính phủ phải có cam 

kết mạnh mẽ về giảm bội chi và duy trì nợ 

công trong phạm vi giới hạn cho phép (65% 

GDP) và ngoài các biện pháp đồng bộ giảm 

bội chi ngân sách cũng cần tăng cường quản 

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

Hội nghị công bố báo cáo đánh giá chi tiêu 
công tại Việt Nam. Ảnh: K.H
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lý nợ công.

Các phương án củng cố tình hình tài 

khóa có thể được cân nhắc trên cơ sở phối 

hợp các biện pháp nhằm đẩy mạnh huy động 

thu, tái cơ cấu và nâng cao hiệu suất chi tiêu, 

tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản công, quản lý nợ công và rủi ro 

tài khóa. 

Tái cơ cấu chi tiêu công cũng cần đảm 

bảo các khoản chi an sinh xã hội, đầu tư phát 

triển và dành dư địa cho các chi phí tái cấu 

trúc nền kinh tế (nếu phát sinh).

Ngoài ra, cần điều chỉnh lại việc phân 

bổ và chi tiêu NSNN trong từng ngành, bởi 

hiện nay công tác này còn chưa thực sự gắn 

kết với lợi thế cạnh tranh và chiến lược phát 

triển của quốc gia và từng tiểu ngành. 

Tình trạng thiếu gắn kết giữa chi đầu 

tư xây dựng mới và chi hoạt động, duy tu, 

bảo dưỡng, đã tồn tại khá lâu ở hầu hết các 

ngành, song chưa có nhiều tiến triển trong 

những năm gần đây.

Hiện nay, dù Chính phủ đưa ra nguyên 

tắc tăng cường kỷ luật tài chính, không có 

trách nhiệm trả nợ cho DNNN thua lỗ nhưng 

trên thực tế Chính phủ vẫn có thể can thiệp 

nếu tình trạng thua lỗ nghiêm trọng, ảnh 

hưởng đến sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Vì 

vậy, báo cáo khuyến nghị công tác quản lý 

nợ của Chính phủ phải tính đến những rủi ro 

đó, đồng thời phải duy trì được dư địa ngân 

sách đủ để hấp thụ những cú sốc đó trong 

trường hợp xảy ra.

Cụ thể, các kế hoạch củng cố ngân 

sách theo các cam kết hiện nay của Chính 

phủ phải được triển khai một cách nhất quán 

để đảm bảo quỹ đạo nợ công quay lại lộ trình 

bền vững, đặc biệt trong bối cảnh yếu tố ưu 

đãi của nợ nước ngoài đang có xu hướng 

giảm xuống.

Theo: laodong.vn

Tin cải cách hành chính trung ương
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4. Bí thư TP Vũng Tàu nhận lỗi vì thái 
độ phục vụ dân của cấp dưới

Ông Mai Ngọc Thuận: Thay mặt lãnh 
đạo thành phố, tôi xin nhận lỗi khi cán 
bộ của thành phố có những hành vi chưa 
chuẩn mực khiến người dân bức xúc.  

Ngày 30/9, Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu 

(tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức đối thoại 

với 102 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án 

Trung tâm hành chính TP Vũng Tàu.

Năm 2009, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

quyết định thu hồi hơn 9ha đất tại phường 

11, TP Vũng Tàu để triển khai dự án Trung 

tâm hành chính TP Vũng Tàu. Từ năm 2010 

đến nay, dự án vẫn chưa có biến chuyển do 

nhiều vướng mắc, chủ yếu là vấn đề đền bù, 

giải phóng mặt bằng. Thực tế, chỉ có 38 hộ 

đứng tên hợp pháp các thửa đất, tuy nhiên 

các hộ dân tự ý phân lô, tách thành 112 lô và 

xây dựng nhà cửa, trong đó đa phần đều xây 

dựng trên đất nông nghiệp.

Ý kiến của các hộ dân tập trung vào 

vấn đề đền bù giá đất, các chính sách hỗ trợ 

cho người dân và thái độ làm việc của một 

số cán bộ còn chưa chuẩn mực như không 

mang thẻ công chức, tự ý xông vào nhà dân, 

giao tiếp chưa phù hợp...

Lãnh đạo TP Vũng Tàu đã lắng nghe và 

tiếp thu ý kiến, kiến nghị, bức xúc của người 

dân xung quanh dự án. Đồng thời, mong 

muốn các hộ dân chia sẻ với thành phố, tạo 

điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy 

Vũng Tàu đã xin lỗi các hộ dân vì trong quá 

trình làm việc đã có những cán bộ giao tiếp 

không chuẩn mực, có thái độ không đúng 

với người dân. Ông yêu cầu Bí thư, Chủ tịch 

phường phải họp chấn chỉnh lại tư cách khi 

tiếp xúc với dân, phải có thái độ cầu thị, tiếp 

thu ý kiến của người dân khi bà con phản ánh.

Ông Thuận nói: “Thay mặt tập thể lãnh 

đạo thành phố và cá nhân, tôi xin lỗi cô bác 

trong 8 năm qua cán bộ của thành phố có 

những hành vi, lời nói chưa chuẩn mực, phát 

ngôn không chính xác dẫn đến hiểu lầm, bức 

xúc trong dân, đó là trách nhiệm của lãnh 

đạo chúng tôi, chúng tôi xin nhận lỗi. Chúng 

tôi hứa sẽ kiểm soát chặt chẽ thái độ, hành vi 

của cán bộ”./.

Theo: vov.vn

5. Cán bộ Hà Nội phải hạn chế dùng 
tiếng địa phương

Cán bộ, công chức Hà Nội khi phát 
ngôn phải hạn chế nói ngọng, nói lắp, 
sử dụng ngôn ngữ địa phương, tuyệt đối 
không nói trống không, cộc lốc.

Sở VH&TT Hà Nội vừa trình UBND TP dự 

thảo quy định về chuẩn mực văn hóa phát 

ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Bí thư Vũng Tàu xin lỗi người dân vì thái độ phục 
vụ nhân dân của cán bộ
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người lao động trong các cơ quan thuộc TP.

Mục đích nhằm định hướng cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan thuộc TP Hà Nội chuẩn mực văn 

hóa phát ngôn trong giải quyết công việc, 

quan hệ công tác với tổ chức và cá nhân.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động đang làm 

việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, 

tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang 

và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP 

Hà Nội.

Theo dự thảo, việc phát ngôn được thực 

hiện trong giờ hành chính và ngoài giờ hành 

chính (trong trường hợp cần thiết, cấp thiết 

hoặc do lãnh đạo phân công). Cán bộ, công 

chức khi phát ngôn không phát ngôn tùy tiện, 

bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã 

hội, trang cá nhân.

Ngoài ra, những người khi phát ngôn 

phải có tác phong tự tin, cử chỉ đúng mực, 

tôn trọng các giá trị văn hóa và sự khác biệt 

trong quá trình phát ngôn, không ngắt lời 

người khác khi chưa thực sự cần thiết.

Về ngôn ngữ sử dụng trong phát ngôn 

cần đảm bảo dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Hạn 

chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa 

phương; tuyệt đối không nói trống không, cộc 

lốc, nói quá to hoặc quá nhỏ…

Dự thảo quy định cũng nêu việc khi 

người cùng giao tiếp nóng giận, bức xúc thì 

cán bộ, công chức Hà Nội phải bình tĩnh, nhẹ 

nhàng giải thích, động viên, chia sẻ. Tuyệt đối 

không nóng giận, xúc phạm hay dùng vũ lực 

đối với người khác, trừ trường hợp được pháp 

luật cho phép.

Đồng thời, người vi phạm chuẩn mực 

văn hóa phát ngôn tùy mức độ sẽ bị nhắc 

nhở, phê bình, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ 

luật theo quy định.

Theo: vietnamnet.vn

6. Dân cầm phong bì đưa cho cán bộ 
nói là... ‘trả nợ’

Sáng 3-10, Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ 
chức Hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, 
chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi do ĐB 
Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng Đoàn 
ĐBQH, chủ trì.

ĐB Khuê nhận định nạn tham nhũng là 

bức xúc của xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, 

các vụ việc tham nhũng phát hiện được ít, có 

vụ việc xử lý kéo dài, xử lý không đạt yêu cầu.

Việc tự phát hiện tham nhũng chủ yếu 

qua báo chí và đơn thư mới phát hiện được. 

Không chỉ vậy, hiện tượng “ăn vặt” trở nên 

phổ biến nhưng đấu tranh còn khiêm tốn, 

dẫn đến cử tri bức xúc.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Cán bộ Hà Nội phải hạn chế dùng tiếng           
địa phương
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Phó Trưởng Đoàn ĐBQH cho biết việc 

nhận diện hành vi tham nhũng, vòi vĩnh, 

nhũng nhiễu rất khó.  

ĐB Khuê kể một lần vào vai ở khâu hết 

sức nhạy cảm của một bộ phận làm hồ sơ. 

Ông thấy một cán bộ tiếp nhận, sàng lọc hồ 

sơ, chuyển đến người có chức năng xử lý tiếp 

theo. Trong khoảng một tiếng đồng hồ thấy 

có người cầm bì thư đến công khai nói là… 

trả nợ. Họ nói mới ra ATM gần đây rút tiền nên 

trả tiền đã mượn. Trong một tiếng có đến bảy, 

tám người trả tiền.

“Thời buổi kinh tế thị trường, các mối 

quan hệ xã hội đều quy về mối quan hệ tiền 

tệ, muốn hồ sơ nhanh thì “bồi dưỡng” và nói 

khéo trả tiền lúc trước mượn. Thực tế đã xảy 

ra” - ĐB Khuê nói.

Theo: plo.vn

7. Tinh giản biên chế phải được kiểm 
soát chặt chẽ

Với TPHCM, tinh giản biên chế đang 
được xem là vấn đề khó rất cần chỉ đạo 
của Trung ương để thành phố thực hiện có 
hiệu quả. 

Hôm nay (4/10), Hội nghị Trung ương 6, 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc 

tại Thủ đô Hà Nội. Một trong những nội dung 

được đưa ra bàn thảo tại hội nghị lần này 

được dư luận hết sức quan tâm đó là việc tinh 

giản biên chế. 

Theo Sở Nội vụ TPHCM, hiện thành phố 

đang sử dụng hơn 11.900 biên chế và khoảng 

130.000 viên chức làm việc tại các đơn vị 

công lập. Từ năm 2013 đến nay, thành phố 

không còn tăng biên chế nữa. Tính đến nay, 

thành phố đã thực hiện tinh giản 200 biên chế, 

trong đó có 51 trường hợp là công chức, 99 

viên chức, còn lại là hợp đồng và khối Đảng, 

đoàn thể.

Cùng với việc tinh giản biên chế, Sở Nội 

vụ đang kiến nghị thành phố lập ban chỉ đạo 

đôn đốc xây dựng và triển khai kế hoạch về 

quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nội vụ, 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập có trên 

120.000 biên chế, nhưng muốn tinh giản được 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng Đoàn 
ĐBQH TP.HCM, nhận định về nạn tham nhũng. 
Ảnh: L.THOA

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND   
TPHCM. (Ảnh: Dân Trí)
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10% như Trung ương giao không dễ dàng.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch 

UBND TPHCM cho rằng, hiện nay thành phố 

sử dụng trên 3.000 biên chế để đảm bảo 

cho một đô thị đặc biệt. Nếu thực hiện việc 

tinh giản biên chế theo quy định của Bộ Nội 

vụ sẽ gặp khó trong quản lý nhà nước ở địa 

phương. Do đó, việc tinh giản biên chế phải 

chấp hành theo Nghị quyết 39 của Ban Chấp 

hành Trung ương, nhưng cũng phải làm như 

thế nào để cơ cấu, nâng cao chất lượng 

đội ngũ cùng với việc nâng lương cho công 

chức, viên chức trong bộ máy.

“Chỉ có cách là phải chuyển mạnh các 

trung tâm, các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ 

và đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, 

giáo dục và văn hóa. Như vậy mới giảm dần 

tỷ lệ biên chế khu vực này và viên chức sẽ 

giảm dần. Nghị quyết 39 của của Ban Chấp 

hành Trung ương phải chấp hành, nhưng 

cách thực hiện như thế nào chứ nếu không 

thành phố không có con đường nào để tạo 

ra và nâng lương cho công chức, viên chức”, 

ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ.

TPHCM là đô thị lớn với quy mô dân số 

khoảng 13 triệu người. Do tốc độ đô thị hóa 

nhanh, dân số cơ học ngày càng gia tăng 

nên bộ máy hành chính của thành phố phải 

đảm bảo duy trì đội ngũ công chức, viên 

chức để phục vụ người dân một cách hiệu 

quả nhất.

Theo bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành 

ủy TPHCM, từ khi tái lập lại các cơ quan Hội 

đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường 

xã, biên chế của thành phố không tăng lên. 

Do đó, cùng với chủ trương xã hội hóa y tế, 

giáo dục, đẩy mạnh quyền tự chủ, tinh gọn 

bộ máy các lĩnh vực này, thành phố kiến nghị 

Trung ương cần phải xem xét việc tinh giản 

biên chế sao cho phù hợp với điều kiện của 

thành phố, không nhất thiết là phải đảm bảo 

tỷ lệ 10% theo quy định.

“Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chủ 

trương tinh gọn bộ máy để nâng cao năng 

lực và hiệu quả quản lý nhà nước cũng như 

vai trò của các cơ quan Đảng. Bộ máy hành 

chính của TPHCM hiện nay cũng phải nói là 

với sự phát triển như thế cũng cần phải kiến 

nghị Trung ương để xem xét bố trí nhân sự 

tương ứng với sự phát triển của dân cư”, bà 

Võ Thị Dung cho biết.

Tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức để làm việc hiệu quả 

hơn là việc cần phải làm. Tuy nhiên, khó ở chỗ 

là việc tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu 

lại nguồn nhân lực để vừa tinh giản vừa nâng 

chất lượng. Việc tinh giản này phải được kiểm 

soát chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng chủ 

trương tinh giản biên chế để loại bỏ những 

người có năng lực. Tinh giản là phải tăng hiệu 

quả làm việc của công chức, viên chức phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi người.

Theo bà Đặng Bích Vân, một công chức 

tại quận 1, TPHCM, khi đã tinh giản đội ngũ 

làm việc không hiệu quả thì những người còn 

lại nên có những chế độ chính sách để nâng 

cao mức thu nhập cho cán bộ công chức. Từ 

đó công chức mới đảm bảo được đời sống 

thì làm việc mới hiệu quả. Làm sao mức lương 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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của cán bộ đủ sống để tránh những bộ phận 

gây ra tham nhũng.

Nhiều ý kiến cho rằng, đối với thành phố 

lớn như TPHCM, để thực hiện được việc tinh 

giản biên chế, ngoài những giải pháp như xã 

hội hóa và đẩy mạnh quyền tự chủ cho một 

số đơn vị, lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thì 

cần phải tăng cường cải cách thủ tục hành 

chính, ứng dụng công nghệ vào giải quyết 

thủ tục hành chính cho người dân tốt hơn. 

Song song với đó, các cơ quan cần sắp xếp 

lại vị trí việc làm theo năng lực từng người.

Qua sắp xếp này cùng với đào tạo lại 

đội ngũ công chức, viên chức, cơ quan quản 

lý sẽ đánh giá được năng lực từng người từ 

đó luân chuyển hoặc tinh giản theo quy định. 

Điều quan trọng nữa là phải có cơ chế lương 

thưởng phù hợp để công chức, viên chức 

của thành phố yên tâm làm việc đạt hiệu quả 

hơn./. 

Theo: VOV.vn

8. Yên Bái: “3 trách nhiệm” gắn với 
cải cách hành chính

Nhiều hoạt động sáng tạo, tích cực, 
phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tình 
nguyện, tiên phong trong các hoạt động 
xã hội, trong đó có phong trào “3 trách 
nhiệm” và cải cách hành chính trong thanh 
niên công chức, viên chức.

Để thực hiện tốt phong trào “3 trách 

nhiệm”, các cơ sở Đoàn đã cụ thể hoá ý 

thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức 

(CBCC) trẻ trong việc phục vụ nhân dân. Các 

nội dung đi sâu, đi sát vào từng công việc, 

từng hành động cụ thể, khơi dậy trong mỗi 

cán bộ trẻ ý thức mình vì mọi người, nâng cao 

hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị; 

nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn.

Ở Chi đoàn Sở Xây dựng, các đoàn 

viên, thanh niên đã và đang thể hiện vai trò 

xung kích, đi đầu trong công tác cải cách 

hành chính, góp phần xây dựng cơ quan trẻ, 

năng động và ngày càng phát triển. Trong 

nhiệm kỳ vừa qua, 100% đoàn viên thanh niên 

Chi đoàn nghiêm túc nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, trung thực, chuyên nghiệp, kỷ cương, 

gương mẫu và chống quan liêu, tiêu cực, 

bệnh hình thức.

Anh Tạ Hữu Hưng - Bí thư Chi đoàn Sở 

Xây dựng chia sẻ: “Mỗi cá nhân, ĐVTN trong 

Chi đoàn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân 

cả về năng lực, trình độ cũng như đạo đức, 

thái độ trong thực thi công vụ. Các đoàn viên 

thanh niên tích cực rèn luyện, gương mẫu 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình 

ảnh người công chức tận tụy, thân thiện trong 

mắt người dân”.

Được biết, nhiều ĐVTN của Sở Xây dựng 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Xây dựng 
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp 
phần nâng cao hiệu quả công việc.
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đã đưa ra những giải pháp sáng kiến trong 

công tác cải cách hành chính như: thành lập 

tổ hướng dẫn tham gia hỗ trợ nhân dân thực 

hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả; tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính thông qua nhiều hình thức; 

triển khai việc khảo sát mức độ hài lòng, của 

người dân và doanh nghiệp. Mỗi đoàn viên, 

thanh niên luôn thể hiện tinh thần tận tụy, tâm 

huyết, sáng tạo, công khai minh bạch trong 

công việc; chủ động đổi mới phong cách 

làm việc; chuẩn mực hơn trong ứng xử, giao 

tiếp đối với người dân theo lời Bác, “Việc gì 

có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì hại cho 

dân thì hết sức tránh”.

Việc cải cách thủ tục hành chính là một 

nhiệm vụ quan trọng đối với toàn bộ hệ thống 

các cơ quan quản lý Nhà nước. Cải cách 

hành chính đã tạo động lực thực sự để các 

cán bộ, công chức, viên chức thực thi công 

vụ có chất lượng và hiệu quả cao, đảm bảo 

đáp ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công. 

Nhiều năm qua, việc giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân, thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông là mối quan tâm lớn 

của toàn xã hội. Do vậy, nhiều cơ quan quản 

lý Nhà nước đã phát huy hiệu quả Phong trào 

“3 trách nhiệm” như mô hình: Phòng giao dịch 

một cửa thanh niên của Chi đoàn Bảo hiểm 

xã hội tỉnh; mô hình ứng dụng phần mềm 

quản lý hoá đơn thuế của Chi đoàn Cục Thuế 

tỉnh…

Theo anh Đồng Mạnh Linh - Bí thư Đoàn 

Khối các cơ quan tỉnh, thời gian tới, Đoàn Khối 

sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và 

đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện 

công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực 

hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách 

hành chính; nâng cao vai trò của thanh niên 

trong công tác tham mưu, nâng cao chất 

lượng công tác ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật theo lĩnh vực chuyên môn 

của ngành; đẩy mạnh phong trào xây dựng 

sáng kiến, mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng 

dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải 

cách hành chính. Đoàn Khối phấn đấu 100% 

ĐVTN xung kích đi đầu trong cải cách các thủ 

tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, 

đẩy mạnh thực hiện mô hình ba trách nhiệm, 

phấn đấu thành lập được ít nhất 10 câu lạc 

bộ 3 trách nhiệm trong các cơ quan đơn vị.

Theo: baoyenbai.vn

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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9. Đề xuất phát triển nền tảng phần 
mềm đô thị thông minh

UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và 
đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, thống nhất chủ trương đầu tư dự án 
“Phát triển nền tảng phần mềm đô thị thông 
minh và lập quy hoạch khu đô thị phức hợp 
thông minh tại TP.Tam Kỳ”.

Tam Kỳ là thành phố trung tâm tỉnh lỵ 

của tỉnh Quảng Nam, với diện tích tự nhiên 

khoảng 100km2, dân số hơn 130.000 người. 

Mục tiêu của dự án nhằm đẩy mạnh hiệu quả 

trong xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào 

tỉnh, tạo cơ hội để tỉnh trở thành khu vực tập 

trung phát triển các ngành nghề thông tin tri 

thức công nghệ cao. Dự án nếu được thông 

qua sẽ triển khai trong giai đoạn 2019 - 2021, 

với tổng vốn đầu tư hơn 222 tỷ đồng (tương 

đương 10 triệu USD), từ nguồn vốn ODA viện 

trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc 

tế Hàn Quốc (KOICA).

Theo: baoquangnam.vn

10. Khảo sát mức độ hài lòng về lĩnh 
vực thông tin và truyền thông

Sở Thông tin và truyền thông vừa phát 
đi công văn gửi các cơ quan quản lý, địa 
phương, người dân, doanh nghiệp (đã thực 
hiện dịch vụ hành chính công của sở này tại 
Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu 
tư từ ngày 1.1.2017 đến ngày 15.9.2017) để 
khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành 
chính công về lĩnh vực TT&TT.

Theo văn bản do Phó Giám đốc Sở 

Thông tin và truyền thông Võ Văn Thơ ký ngày 

25.9.2017, việc khảo sát sẽ tạo điều kiện để Sở 

Thông tin và truyền thông nắm bắt, theo dõi, 

đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan 

trong thời gian qua, hướng đến các giải pháp 

hoàn thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành 

chính công và nâng cao hiệu quả cải cách 

hành chính.

Theo: baoquangnam.vn

11. Đánh giá năng lực cơ quan công 
quyền

UBND tỉnh đã ra chỉ thị cải cách 4 bộ 
chỉ số cải cách hành chính và kế hoạch 
đánh giá năng lực cạnh tranh cơ quan 
công quyền, nhằm hướng đến việc cung 
cấp môi trường đầu tư tốt, sự vận hành suôn 
sẻ của công cuộc cải cách hành chính.

Đột phá cải cách hành chính
Kể từ ngày vận hành (ngày 9.1.2017), 

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu 

tư đã trở thành mô hình thống nhất một cửa, 

một đầu mối, cắt giảm 30% thời gian, thủ tục 

hành chính trên nguyên tắc “công khai - minh 

bạch - chất lượng - đúng hẹn” đã nhận được 

sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Hơn 80% số lượng bộ thủ tục hành chính của 

các sở, ban ngành đã dần dần chuyển sang 

thực hiện tại trung tâm và năng lực cán bộ 

đủ thẩm quyền xử lý công việc tại trung tâm... 

đã đánh dấu bước chuyển mới, thay đổi 

thái độ phục vụ của công chức, viên chức 

trong việc thực thi công vụ, thể hiện rõ một 

nền hành chính phục vụ. Số lượng hồ sơ được 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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giải quyết đúng hạn chiếm hơn 95% và các 

hồ sơ đều được hướng dẫn cụ thể, chỉ yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ một lần trong suốt 

quá trình thực hiện thủ tục hành chính, không 

yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ thủ tục ngoài 

quy định. UBND tỉnh cho rằng cùng với việc 

chỉ đạo triển khai thành lập các trung tâm 

cấp huyện, thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông hiện đại..., việc đưa Trung tâm 

Hành chính công và xúc tiến đầu tư vào hoạt 

động là một trong những hoạt động cải cách 

hành chính mạnh mẽ  kể từ đầu năm 2017.

Song, cho dù cải cách hành chính, xây 

dựng chính quyền điện tử đã tác động mạnh 

mẽ đến sự phát triển, nhưng hiện tại 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 

doanh vẫn chưa đạt đến mức thông thoáng 

nhất. Nguyên nhân chính được đề cập là 

không ít cơ quan, đơn vị, địa phương chưa 

chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành 

chính. Hiện thủ tục hành chính vẫn còn rườm 

rà, chưa thực sự tạo điều kiện cho người dân 

và doanh nghiệp. Chất lượng những người 

thừa hành công cuộc cải cách vẫn yếu. 

Không chỉ vậy, việc công khai, minh bạch và 

trách nhiệm giải trình với người dân vẫn còn 

trong tình trạng thụ động. Những hạn chế này 

đã khiến các chỉ số thành phần của các chỉ 

số PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX không có điểm 

hoặc điểm số rất thấp.

Mở kế hoạch đánh giá năng lực
Kết quả phân tích đồng loạt 4 chỉ số 

năm 2016 so với năm 2015, ngoài chỉ số PAR 

INDEX (chỉ số về cải cách hành chính do Bộ 

Nội vụ điều hành, xếp hạng) xếp 32/63 tỉnh, 

thành, tăng 6 bậc thì chỉ số PAPI (hiệu quả 

quản trị và hành chính công cấp tỉnh, ghi 

nhận đánh giá của người dân) chỉ đứng thứ 

30/63 tỉnh thành cả nước, tụt đến 10 bậc. Chỉ                    

số ICT INDEX (chỉ số về mức độ phát triển, ứng 

dụng công nghệ thông tin) đứng ở vị trí thứ 

30/63 tỉnh, thành phố cả nước, đứng thứ 9 khu 

vực miền Trung - Tây Nguyên, giảm 5 bậc và 

chỉ số PCI tụt 2 bậc đã khiến chính quyền và 

cơ quan quản lý lo lắng. Theo Chủ tịch UBND 

tỉnh Đinh Văn Thu, kết quả này cho thấy nỗ 

lực cải cách của Quảng Nam vẫn chưa thực 

sự bứt phá. Tình trạng thiếu minh bạch, nhũng 

nhiễu và những ý kiến của người dân, doanh 

nghiệp vẫn chưa được các cơ quan công 

quyền tiếp thu, thụ lý và giải quyết một cách 

rốt ráo.

Trong cuộc đua về năng lực cạnh            

tranh, cải cách hành chính giữa các tỉnh, 

thành cả nước để cung cấp một môi trường 

đầu tư, kinh doanh tốt hơn đã buộc Quảng 

Nam không thể trì hoãn những cuộc cải cách. 

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu 
tư đưa vào vận hành là một trong những hoạt 
động đột phá về cải cách hành chính của                
Quảng Nam. Ảnh: T.DŨNG
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Đồng loạt hai chỉ thị (cải cách hành chính và 

kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cơ 

quan công quyền) vừa ban hành hồi cuối 

tháng 9.2017 chính là hiện thực hóa các cam 

kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo dựng lòng 

tin cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch 

UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho rằng mỗi cơ quan 

quản lý, công chức phải tự soi mình để thay 

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

càng cao của người dân và doanh nghiệp. 

Chính quyền địa phương và cơ quan quản 

lý sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp 

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

lòng cho người dân về một chính quyền hành 

động, phục vụ thay vì quản lý như trước đây.

Một trong những nội dung then chốt lần 

này là phải nhanh chóng đơn giản hóa, kiểm 

soát thủ tục hành chính theo quy định. Niêm 

yết, công khai đầy đủ, đúng quy định, bảo 

đảm các thủ tục hành chính đều thực hiện 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 

phấn đấu 100% hồ sơ, cải cách hành chính 

trong năm được giải quyết đúng hạn. Quan 

trọng hơn, những ách tắc quanh chuyện đất 

đai sẽ được giải quyết bằng việc đơn giản 

hóa quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

cấp phép xây dựng. Tất cả đều phải công 

khai, minh bạch tiếp nhận thông tin, kiểm tra, 

giám sát quy trình thu hồi đất, bồi thường giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm 

việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

quản lý quy hoạch xây dựng đúng quy định 

pháp luật. Ngoài ra, cần xây dựng lộ trình 

bảo đảm 100% các văn bản, tài liệu trong 

hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị được 

trao đổi dưới dạng điện tử có áp dụng chữ 

ký số thông qua hệ thống thư điện tử, quản lý 

văn bản và điều hành công việc, liên thông 

quản lý văn bản từ cấp tỉnh tới cấp xã (trừ 

các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật theo quy 

định của pháp luật).

Không chỉ cải cách hành chính mạnh 

mẽ, một kế hoạch đánh giá năng lực cạnh 

tranh cơ quan công quyền cũng đã được 

đưa ra (DDCI - 2018). Theo kế hoạch này, sẽ 

có khoảng 1.100 doanh nghiệp, hợp tác xã 

và hộ kinh doanh tại Quảng Nam tham dự 

vào cuộc khảo sát, điều tra để đưa ra kết 

quả đánh giá về năng lực các cơ quan công 

quyền. Cuộc khảo sát này sẽ được tiến hành 

từ cuối năm nay đến tháng 1.2019. “Điều này 

sẽ tạo 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 quyết 

liệt, đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà 

đầu tư, doanh nghiệp, góp phần cải thiện 

thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh Quảng 

Nam” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh 

nói.

Theo: baoquangnam.vn

12. Đánh giá năng lực cạnh tranh năm 
2018

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 
đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban 
ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) 
năm 2018.

Theo UBND tỉnh, cuộc đánh giá này để 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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tạo sự thi đua về chất lượng điều hành kinh 

tế giữa các sở, ban ngành và các huyện, thị, 

thành phố, tạo động lực cải cách một cách 

quyết liệt, đồng bộ, nhằm nâng cao chất 

lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên 

quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tạo môi 

trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa 

bàn Quảng Nam. Ngoài ra, triển khai đánh 

giá năng lực cạnh tranh một cách đồng 

bộ ở cấp sở, ban ngành và địa phương để 

góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của 

chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, góp phần 

cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh 

(PCI) Quảng Nam.

Cuộc khảo sát sẽ hướng đến khoảng 

1.100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh 

doanh đang triển khai đầu tư dự án, sản xuất, 

kinh doanh tại Quảng Nam. Đối tượng được 

đánh giá là các sở, ban ngành và địa phương 

có chức năng, nhiệm vụ gắn kết nhiều hoặc 

trực tiếp tới các lĩnh vực liên quan tới cải thiện 

môi trường đầu tư, kinh doanh và hoạt động 

của doanh nghiệp. Kế hoạch đánh giá này 

sẽ thông qua 10 chỉ số thành phần của DDCI 

được lựa chọn tương thích từ các chỉ số thành 

phần của PCI, tập trung vào lĩnh vực cải thiện 

môi trường đầu tư mà các chỉ số có thứ hạng 

chưa cao, cần cải thiện. Đó là: chỉ số tiếp cận 

đất đai và ổn định trong sử dụng đất, chỉ số 

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, đào tạo lao động, thiết 

chế pháp lý và chỉ số ứng dụng công nghệ 

thông tin (chính quyền điện tử).

Cuộc đánh giá sẽ bắt đầu từ tháng 

9.2017 và đến tháng 1.2019, sẽ tổ chức đánh 

giá, công bố năng lực cạnh tranh giữa các 

sở, ban ngành và địa phương để làm thước 

đo và động lực cho hành trình cải cách.

Theo: baoquangnam.vn

13. Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh làm 
việc tại huyện Đông Giang

Sáng 3/10, Đoàn kiểm tra Cải cách 
hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí 
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng làm 
Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND 
huyện Đông Giang.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lưu 

Tấn Lại, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí 

đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn 

của một số Sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Làm 

việc với Đoàn kiểm tra, về phía huyện Đông 

Giang có đồng chí Đinh Văn Hươm, Chủ tịch 

UBND huyện cùng các đồng chí Lãnh đạo 

các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 

huyện.

 Quang cảnh buổi làm việc
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Báo cáo kết quả cải cách hành chính 

trên địa bàn huyện Đông Giang cho biết, công 

tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu 

năm 2017 của huyện đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực trên các mặt: cải cách thể chế, 

cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ 

máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại 

hóa hành chính. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, 

điều hành cải cách hành chính đã được Lãnh 

đạo huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện, đáp 

ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt kinh 

tế - xã hội trên địa bàn huyện. Triển khai và 

kết quả thực hiện cơ chế “một cửa”, “cơ chế 

một cửa liên thông”,  tính đến thời điểm tháng 

8/2017, huyện đã ban hành Quy chế tổ chức, 

hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện; 

thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành 

chính; thực hiện theo cơ chế một cửa 65 thủ 

tục, đã tiếp nhận giải quyết 2.248 hồ sơ thuộc 

các lĩnh vực (trong đó, số lượng hồ sơ trước 

hạn 1.783; đúng hạn 82 hồ sơ). Thực hiện kiện 

toàn tổ chức bộ máy, ổn định biên chế, xác 

định vị trí việc làm trong các cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, xác 

định số lượng người làm việc, đáp ứng yêu 

cầu nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC 

của huyện, đảm bảo bộ máy hành chính nhà 

nước vận hành thông suốt, UBND huyện xây 

dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức trình UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt. Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các cơ quan nhà nước được triển khai 

rộng đến các cấp xã. Hiện có 11/11 xã, thị 

trấn; 18 đơn vị thuộc huyện đã áp dụng thực 

hiện phần mềm văn phòng điện tử  Q-Office. 

Cổng thông tin điện tử huyện tiếp tục duy 

trì hoạt động tốt, nội dung thông tin kịp thời 

phản ánh công tác chỉ đạo điều hành của 

lãnh đạo huyện, các hoạt động của ngành, 

địa phương đáp ứng nhu cầu thông tin của 

nhân dân. Huyện đã xây dựng, áp dụng hệ 

thống ISO 9001:2008.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm 

tra đã lắng nghe, trao đổi về những đề xuất, 

kiến nghị, đánh giá những ưu điểm và kết quả 

đạt được của huyện Đông Giang trong công 

tác cải cách hành chính thời gian qua. Nội 

dung trao đổi xoay quanh các vấn đề: công 

tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND, HĐND; công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính; giải quyết phối hợp 

giữa các cơ quan trong việc giải quyết hồ 

sơ; triển khai dịch vụ công trực tuyến; nguồn 

nhân lực cấp xã, cấp huyện có tỷ lệ đạt 

chuẩn còn thấp; cải thiện các chỉ số thành 

phần của PAR Index…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí 

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng đã 

ghi nhận và đánh giá cao những kết quả 

tích cực của huyện Đông Giang trong công 

tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, 

tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính; 

đặc biệt mô hình sáng kiến trong thực hiện 

việc bổ nhiệm cán bộ qua phương pháp 

Cán bộ được bổ nhiệm “Xây dựng chương 

trình hành động, cam kết thực hiện nhiệm vụ 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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bảo vệ trước Hội đồng” đã tạo bước đột phá 

trong cải cách hành chính. Đồng chí Giám 

đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị huyện trong thời 

gian tới cần quan tâm tập trung thực hiện 

một số nhiệm vụ: tiếp tục triển khai cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông kết hợp với việc 

ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị 

và xem như nhiệm vụ đột phá của huyện năm 

2018; thường xuyên rà soát, đơn giản hoá và 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 đối với TTHC của huyện; xác định lộ trình 

cụ thể trong việc xây dựng Trung tâm hành 

chính công của huyện; bám sát chủ trương, 

định hướng của Tỉnh uỷ trong việc tinh gọn 

tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCCVC; rà soát chức năng 

nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các 

hội, tiếp tục thực hiện đề án VTVL đi liền với 

việc quản lý và sử dụng biên chế...

Trước đó, vào chiều ngày 02/10/2017, 

Đoàn kiểm tra đã đến thăm và kiểm tra UBND 

các xã trên địa bàn huyện Đông Giang: xã 

Ba, xã Sông Kôn, xã A Ting, xã Jơ Ngây về 

công tác CCHC và kiểm tra tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của các xã.

Thanh Thủy - P.CCHC Sở Nội vụ

14. Phát ngôn và ứng xử!
Cuộc sống hàng ngày với đủ chuyện 

vui - buồn, nhưng có chuyện dư luận đang 
bàn luận nhiều là phát ngôn và cách ứng 
xử của “công bộc” hiện nay. Thôi thì khen 
chê đủ cả. Người dân khen Bí thư quận 1, 
TP Hồ Chí Minh có thư xin lỗi người dân U 
Minh, tỉnh Cà Mau về phát ngôn của Phó 
Chủ tịch quận Đoàn Ngọc Hải. Lại càng 
tấm tắc khen Bí thư Thành ủy Vũng Tàu khi 
cúi đầu trước dân để xin lỗi bởi hành xử 
không đúng của cấp dưới… Xúc động hơn 
là chuyện học sinh của trường chuyên ở TP 
Hồ Chí Minh cúi đầu chào bác bảo vệ. Mới 
hay vẫn còn nhiều nét đẹp trong ứng xử 
giữa con người với con người.

Còn chê? Là việc một Vụ trưởng Thanh 

tra Chính phủ kiên quyết không xin lỗi ai, cho 

dù chính cơ quan chủ quản phải xin lỗi về 

phát ngôn không chuẩn của ông. Không biết 

lý do gì mà lại khó khăn khi nói lời xin lỗi đến 

thế, dù người phát ngôn của Thanh tra Chính 

phủ đã phải nói thẳng: Nếu không xin lỗi thì 

cơ quan sẽ có bước xử lý tiếp theo! Dư luận 

càng “ngẫm ngợi” hơn về “họa vô đơn chí” 

của Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát bảo vệ 

môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường bị 

mất laptop và 385 triệu đồng ở khách sạn. 

Cho dù ông thanh minh đây là tiền riêng để 

giải quyết việc nhà ở TP Hồ Chí Minh nhưng dư 

luận vẫn cứ “lấn cấn”, “băn khoăn”. Và việc 

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu ông và 

đoàn thanh tra về Hà Nội giải trình cũng là 

cách ứng xử hợp lý.

Còn nhiều chuyện khác, nhưng có thể 
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thấy, vấn đề là cách nhìn việc, nhìn người 

thế nào? Ai hay từ chuyện Phó Cục trưởng 

mất tiền mới “lộ” ra chuyện bổ nhiệm cán bộ 

không đúng quy định. Vậy nên, việc quản lý 

cán bộ ở các bộ, ngành, các cục, vụ cần 

phải rà soát lại. Liệu có còn tình trạng cán 

bộ chưa đủ “chuẩn” nhưng vẫn đề bạt như 

trường hợp của Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân 

Quang? Mới hay, trong phát ngôn, ứng xử 

còn nhiều việc phải bàn. Cái “phông” văn 

hóa của đội ngũ cán bộ ở mọi cấp, mọi nơi 

càng không thể xem nhẹ. Dân trí ngày càng 

cao, buộc “quan trí” càng phải “nâng tầm”. 

Nói với người dân thế nào, ứng xử với dân ra 

sao cho “tâm phục, khẩu phục”. Cán bộ mọi 

cấp, mọi ngành không phải muốn nói, muốn 

“phán” thế nào cũng được.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cúi đầu xin lỗi 

người dân, Bí thư quận 1 gửi thư xin lỗi người 

dân U Minh đâu có làm mất, làm giảm uy 

quyền mà ngược lại càng cao đẹp hơn. Các 

cụ xưa dạy “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” 

cũng là vì thế!

Theo: daibieunhandan.vn

15. Làn gió cải cách
Tổng cục Thống kê vừa công bố tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng tăng 
6,41% so với cùng kỳ năm ngoái, một tín 
hiệu tích cực để nền kinh tế hướng tới mục 
tiêu tăng trưởng 6,7% đặt ra cho cả năm.

Giữa nhiều chỉ số tích cực được công 

bố, có một chỉ số ít người để ý. Đó là tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đã tăng 

12,1%, ước đạt 1.128,7 nghìn tỷ đồng và bằng 

33,9% GDP. Đáng lưu ý hơn, trong khi nguồn 

vốn từ khu vực Nhà nước chỉ tăng 7,2%, thì 

khu vực ngoài Nhà nước tăng mạnh tới 15,9%, 

cao hơn cả khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài.

Đầu tư xã hội đóng vai trò vô cùng quan 

trọng nền kinh tế. Trong số bốn tham số tạo 

nên GDP, bao gồm tiêu dùng của người dân, 

chi tiêu chính phủ, đầu tư doanh nghiệp và 

xuất khẩu, thì đầu tư doanh nghiệp thường 

được coi là một động lực chính cho tăng 

trưởng GDP, đặc biệt là đối với một quốc gia 

nơi người dân có tâm lý tiết kiệm và nguồn lực 

từ chính phủ không còn dư dả.

Theo dõi các chỉ số thống kê hàng quý 

trong 2 năm qua, có thể thấy kể từ khi Chính 

phủ ban hành nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ 

và phát triển doanh nghiệp, đầu tư toàn xã 

hội của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có 

xu hướng tăng đều và với tốc độ ngày càng 

nhanh hơn. Con số 110 ngàn doanh nghiệp 

đăng ký thành lập mới trong năm 2016, cao 

kỷ lục, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. 

Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp 

đã thực sự tin tưởng vào cam kết của Chính 

phủ trong việc xây dựng một chính phủ kiến 

tạo, phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Ông 

Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam - nhận xét: “Có thể nói 

chưa bao giờ tinh thần khởi nghiệp lại được 

đề cao, thực hiện sâu rộng như năm qua”.

Từ trước đến nay, câu cửa miệng của 

các doanh nghiệp tư nhân mỗi khi được hỏi 

về những khó khăn mà họ phải đối mặt luôn 

là “thủ tục hành chính”. Thậm chí, cụm từ này 
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còn bị đẩy lên một cách ngoa ngoắt “hành 

là chính”. Hàng loạt giấy phép “mẹ”, giấy 

phép “con”, giấy phép “cháu” được vẽ ra để 

hành doanh nghiệp. Một doanh nghiệp thủy 

sản phàn nàn rằng thời gian quy định để xin 

giấy tiếp nhận hợp quy là 7 ngày, nhưng họ 

phải mất tới 4 tháng 4 ngày mới xong thủ tục, 

dù sản phẩm đã có phiếu kiểm nghiệm đạt 

chất lượng. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, qua 1 năm triển khai thực 

hiện nghị quyết 35 của Chính phủ, bộ máy 

công quyền đã có sự chuyển biến về tư tưởng 

và nhận thức trong tinh thần và thái độ hỗ trợ 

cho doanh nghiệp. Ở cấp Trung ương, các 

bộ ngành đã xây dựng chương trình hành 

động, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị 

trực thuộc để thực hiện nghị quyết, mạnh 

dạn cắt bỏ nhiều thủ tục, giấy phép đầu tư. 

Ở cấp địa phương, các tỉnh thành cũng tích 

cực xắn tay triển khai nghị quyết, đưa ra nhiều 

sáng kiến hỗ trợ và tăng cường đối thoại với 

doanh nghiệp. Mới đây một doanh nhân trẻ 

đã chia sẻ: “Đúng là chưa bao giờ chúng tôi 

cảm thấy doanh nghiệp tư nhân được quan 

tâm như lúc này”.

Trong số các bộ ngành, Bộ Tài chính 

là đơn vị tiên phong trong cải cách thủ tục 

hành chính, nhất là thủ tục thuế và hải quan, 

những lĩnh vực sát sườn với doanh nghiệp. Mới 

đây nhất, Bộ Công thương công bố cắt giảm 

tới 675 điều kiện kinh doanh, một con số lớn 

chưa từng thấy, chiếm khoảng 55,5% tổng 

số điều kiện kinh doanh của 27 nhóm ngành 

hàng thuộc lĩnh vực bộ này quản lý. 

Có thể vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. 

Chẳng hạn những doanh nghiệp mới thành 

lập trên đây không thuộc nhóm có thể đẩy 

nhanh tăng trưởng GDP trong thời gian tới; 

hoặc các bộ chỉ cắt giảm nhiều thủ tục 

thuộc lĩnh vực… không ai muốn đầu tư; hay 

cải cách thủ tục hành chính “trên nóng, dưới 

vẫn lạnh”. Tuy nhiên, qua những số liệu vừa 

công bố đã có thể cảm nhận một “làn gió 

mát” từ những nỗ lực cải cách hành chính 

của Chính phủ đang lan tỏa trong xã hội nói 

chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.

Theo: baotintuc.vn

16. Chỉ kỷ luật cán bộ thì không chống 
được tham nhũng

Nêu ý kiến tại hội thảo góp ý dự án 
Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi do 
Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức 
ngày 3-10, ông Nguyễn Văn Tùng, đại diện 
VKSND Tối cao tại TP.HCM, nhấn mạnh như 
trên.

Theo ông Tùng, xử lý người có hành vi 

tham nhũng mà chỉ xử lý kỷ luật theo quy định 

thì không đủ sức răn đe. “Báo chí phản ánh 

có công an xã, người có chức sắc ở vùng 

sâu, vùng xa có nhiều hành vi nhũng nhiễu 

mà chỉ kỷ luật thôi thì có được lòng dân hay 

không? Hành vi tham nhũng vặt, gây loạn xã 

hội nhưng cùng lắm thì từ chức mà không 

bị xử lý hình sự. Vậy sẽ không trị được tham 

nhũng. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu sâu hơn 

vấn đề này…” - ông Tùng phân tích.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch 

HĐND TP, cũng góp ý về Điều 97 dự thảo. Điều 
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này quy định người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan mình quản lý mà xin từ chức thì 

được miễn kỷ luật (trừ trường hợp bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự).

“Từ chức không phải là kỷ luật; nếu áp 

dụng (điều này) thì kỷ luật được ai. Phải tùy 

trường hợp, không phải ai thấy có chuyện rồi 

từ chức sớm thì không dính dáng gì hết, trốn 

tránh trách nhiệm. Cần phải xem xét cái này” 

- bà Thảo nói.

Theo: plo.vn
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