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1. Tiếp nhận 808 phản ánh, kiến 
nghị của người dân qua hệ thống                                     
nguoidan.chinhphu.vn

Từ 3/4/2017, ngày đưa vào vận hành 
hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến 
nghị của người dân trên Cổng TTĐT Chính 
phủ tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.
vn đến cuối tháng 9/2017, Văn phòng 
Chính phủ đã tiếp nhận 808 phản ánh, kiến 
nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa báo 

cáo Thủ tướng về tình hình kết quả tiếp 

nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị 

(PAKN) của người dân trên hệ thống thông tin                

nguoidan.chinhphu.vn trong quý III năm nay.

Báo cáo nêu rõ, trong quý III/2017, công 

tác tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người 

dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành 

chính trên hệ thống nguoidan.chinhphu.vn 

tiếp tục được VPCP và các bộ, ngành, địa 

phương quan tâm, chỉ đạo cơ quan, đơn vị 

chức năng nghiên cứu, giải quyết, đảm bảo 

đúng hạn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ.

Theo thống kê của VPCP, riêng trong quý 

III/2017, đơn vị này đã tiếp nhận 307 PAKN 

của người dân thuộc phạm vi xem xét, xử lý; 

đã phân loại và chuyển 166 PAKN đến các 

bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo 

thẩm quyền, còn 141 PAKN đề nghị người dân 

cung cấp bổ sung thông tin.

Tính từ ngày đưa hệ thống vào vận hành, 

3/4/2017 cho đến ngày 30/9/2017, tổng số 

PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý đã được 

VPCP tiếp nhận là 808, gồm 658 PAKN về 

hành vi, chiếm hơn 81,4%; 150 PAKN về quy 

định hành chính, chiếm trên 18,5%; 93 PAKN 

về lao động, thương binh và xã hội, chiếm 

hơn 11,5%; và 59 PAKN về xây dựng, chiếm 

7,3%.

Sau khi phân loại, VPCP đã chuyển 457 

PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem 

xét, xử lý theo thẩm quyền; còn lại 351 PAKN 

đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung 

thông tin làm cơ sở xem xét, chuyển xử lý.

Cũng theo VPCP, tính đến ngày 30/9/2017, 

trong số 457 PAKN của người dân được 

chuyển đến các bộ, ngành, địa phương xem 

xét, xử lý theo thẩm quyền, đã có 236 PAKN 

được xem xét, trả lời, chiếm hơn 51,6%. Riêng 

quý III/2017, đã xem xét, trả lời được 118 PAKN. 

221 PAKN còn lại đang được các bộ, ngành, 

địa phương nghiên cứu xem xét, xử lý; trong 

đó có 56 PAKN trong hạn và 165 PAKN đã quá 

hạn chưa có văn bản thông tin về kết quả xử 

lý đối với PAKN của người dân.

Các đơn vị làm tốt công tác tiếp nhận, 

xử lý và trả lời PAKN của người dân là Bộ Giao 

Một người dân thành phố Vĩnh Yên đang       
truy cập vào hệ thống nguoidan.chinhphu.vn để 
gửi kiến nghị, phản ánh của mình đến Chính phủ. 
(Nguồn ảnh: baovinhphuc.com.vn)
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thông Vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 

UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Thanh 

Hóa, Quảng Bình.

Các ý kiến bộ, ngành, địa phương trả 

lời PAKN của người dân đều được đăng tải 

công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ. Hầu hết 

các PAKN sau khi có kết quả giải quyết đều 

được người dân đánh giá tích cực vì đã giải 

quyết ngay những vướng mắc, khó khăn của 

họ trong thực hiện chính sách, thủ tục hành 

chính. Bên cạnh đó, một số PAKN mang tính 

chất sáng kiến, giải pháp đã được các bộ, 

ngành nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình 

xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy 

định, thủ tục hành chính.

Báo cáo của VPCP cũng nêu rõ một số 

tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận, xử lý và 

trả lời PAKN của người dân thười gian qua: 

số PAKN có nội dung không đúng phạm vi 

chiếm tỷ lệ cao, lên tới trên 81,2% (3.494/4.302 

PAKN); việc xem xét, trả lời PAKN của một số 

bộ, ngành, địa phương vẫn còn chậm, chưa 

thấu đáo, người dân chưa hài lòng và tiếp tục 

gửi kiến nghị. Đồng thời, công tác thông tin, 

tuyên truyền về tình hình, kết quả tiếp nhận, 

xử lý PAKN cũng còn hạn chế.

VPCP nhận định, nguyên nhân chủ yếu 

của những tồn tại, hạn chế trên là do người 

dân chưa nắm vững được hết yêu cầu với nội 

dung PAKN gửi đến hệ thống thông tin trực 

tuyến nguoidan.chinhphu.vn; người đứng 

đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt 

đầy đủ về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

với công tác tiếp nhận, xử lý PAKN.

Để tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống 

thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của 

người dân trên Cổng TTĐT Chính phủ, VPCP 

xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

cần tập trung trong quý IV/2017 là đôn đốc 

các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm 

việc tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người 

dân, nhất là với các PAKN đã quá hạn chưa 

xem xét xử lý, trả lời người dân. Đồng thời,    

nghiên cứu, xem xét xử lý đối với một số kiến 

nghị người dân chưa đồng tình với kết quả trả 

lời của bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra tình hình, 

kết quả xử lý PAKN trong chương trình kiểm tra 

công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế 

hoạch; triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số 

trong tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người 

dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin; 

bảo đảm vận hành, sử dụng Hệ thống thông 

tin được an toàn, không để xảy ra sự cố mất 

an ninh, an toàn thông tin mạng…

Cùng với việc đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ biểu dương các đơn vị làm tốt (Bộ Giao 

thông Vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 

3 UBND tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng 

Bình, Thanh Hóa), VPCP cũng kiến nghị Thủ 

tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương chỉ đạo kiểm tra, chấn 

chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

chậm trễ trong việc xem xét, xử lý PAKN của 

người dân.

Theo: ICTNews.vn

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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2. Bế mạc hội nghị Trung ương 6 

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương,        
nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hoàn 
thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, 
hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) đã bế mạc 
sáng nay.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư 

Nguyễn Phú Trọng đánh giá, các ủy viên 

Trung ương và các đại biểu dự hội nghị đã 

nghiên cứu, chuẩn bị kỹ và thẳng thắn thảo 

luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào 

các báo cáo và đề án.

3 đột phá chiến lược 

BCH Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 

tháng đầu năm 2017, nhờ có sự nỗ lực phấn 

đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 

kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến 

tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh 

vực. Kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao 

hơn quý trước; quý III tăng 7,46 %, nâng mức 

tăng trưởng bình quân 3 quý lên 6,41%. Kinh 

tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm 

soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản 

được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương về tài chính 

- ngân sách nhà nước được tăng cường. 

Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước vẫn đứng 

trước nhiều khó khăn, thách thức, thâm hụt 

ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao, nợ 

xấu ngân hàng còn lớn; xử lý các tổ chức tín 

dụng yếu kém và nợ xấu chưa căn bản và 

triệt để; phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ 

ngân sách nhà nước, nhất là vốn trái phiếu 

chính phủ, vốn ODA còn chậm; nhiều dự án, 

doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát; 

trật tự an toàn, tệ nạn xã hội, vi phạm về môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn 

giao thông và tội phạm trên nhiều lĩnh vực 

còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các đô thị 

lớn... 

Trung ương xác định, năm 2018, cần tiếp 

tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 

lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, 

cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh 

xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ 

rệt trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, 

đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu 

lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động 

và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tin cải cách hành chính trung ương

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN
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Phát triển văn hóa, thực hành dân chủ 

và công bằng xã hội. Ứng phó có hiệu quả 

với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống 

thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp 

tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu                   

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, 

tích cực hội nhập quốc tế. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 

trong phát biểu bế mạc: Để có thể hoàn 

thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tiếp 

tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết 

liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 

hiện. Tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện 

thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải 

thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh 

doanh. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng 

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các 

đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế 

tư nhân thực sự trở thành một động lực quan 

trọng của nền kinh tế. 

Nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc 
sống 

Trung ương khẳng định: Bảo vệ, chăm 

sóc, nâng cao sức khỏe là trách nhiệm của 

mỗi người dân, từng gia đình, cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi sự tham gia 

tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 

xã hội, trong đó ngành Y tế và các ngành có 

liên quan là lực lượng nòng cốt. Cần phát huy 

vai trò chủ đạo của các bệnh viện và cơ sở y 

tế công lập trong việc tổ chức cung cấp dịch 

vụ y tế, bảo đảm các dịch vụ cơ bản cho 

đông đảo nhân dân, đồng thời khuyến khích 

cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. 

Tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách và 

có cơ chế, chính sách phù hợp huy động, sử 

dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để 

phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến 

bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân 

dân. Không ngừng phấn đấu nâng cao sức 

khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống 

của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân 

đều được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 

khỏe; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong 

việc tham gia và hưởng thụ bảo hiểm y tế và 

các dịch vụ có liên quan. 

Trung ương thống nhất cần tiếp tục đẩy 

mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, 

phát triển nền y học khoa học, dân tộc, đại 

chúng; xây dựng nền y tế công bằng, hiệu 

quả, chất lượng và hội nhập. Phát triển cân 

đối, đồng bộ giữa y tế phổ cập và y tế chuyên 

sâu, giữa dân y và quân y, gắn kết y học cổ 

truyền với y học hiện đại. Đổi mới mạnh mẽ, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

các cơ sở y tế hiện có của Nhà nước, bao 

gồm cả dân, quân y, gắn với khuyến khích 

hợp tác công - tư, phát triển lành mạnh y tế 

ngoài công lập...

Ưu tiên ngân sách cho công tác dân số 
và phát triển

Trung ương đánh giá cao nỗ lực của toàn 

Đảng, toàn dân ta trong việc thực hiện công 

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



07 Bản tin số 37/2017

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, 

tình hình thế giới, trong nước đã và đang có 

nhiều thay đổi, đòi hỏi phải có những đổi mới 

công tác dân số để giải quyết toàn diện, 

đồng bộ và căn bản hơn các vấn đề về dân 

số; phấn đấu duy trì ổn định vững chắc mức 

sinh thay thế; đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức 

cân bằng tự nhiên; duy trì và tận dụng có 

hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích 

ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng 

dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình 

phát triển. 

Trung ương khẳng định: Chuyển trọng 

tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia 

đình sang dân số và phát triển; chú trọng 

toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, 

chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ 

gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Coi 

công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ 

của toàn dân; đầu tư cho công tác dân số là 

đầu tư cho phát triển bền vững; Nhà nước ưu 

tiên bố trí ngân sách...

Đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ 

chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và 

trách nhiệm trong việc sinh và nuôi dạy con 

tốt để duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi 

cả nước với quy mô dân số hợp lý (khoảng 

104 triệu người vào năm 2030). Tập trung ưu 

tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức 

sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt 

mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi 

có mức sinh thấp. Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý 

không hạn chế số lần sinh con. 

Tinh gọn bộ máy
Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, 

tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu 

trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải 

chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một 

nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa 

quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng 

thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi 

mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới 

kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị 

trường định hướng XHCN và hội nhập quốc 

tế. Theo đó, cần khẩn trương nghiên cứu, xây 

dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống 

chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ 

thể của nước ta trong giai đoạn mới; trên cơ 

sở đó xác định những công việc cần thiết và 

có thể triển khai thực hiện ngay. Rà soát, quy 

định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán 

bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số 

lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù 

hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, 

từng địa phương; có chính sách phù hợp 

để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp 

“hàm”. 

Tin cải cách hành chính trung ương
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Xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, 

minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề 

bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, 

có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ 

thống chính trị. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh 

gọn các đầu mối bên trong của các tổ chức 

thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một 

tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một 

việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách 

nhiệm chính, gắn với việc cơ cấu lại và nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức; giảm tỉ lệ người phục vụ, nhất là 

khối văn phòng. Tăng cường phân cấp, phân 

quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới, giữa 

Trung ương và địa phương. 

Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ 

quyền lực bằng các quy định của pháp luật, 

bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch 

và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao 

trách nhiệm giải trình; xây dựng chế tài và 

xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, nhất là 

người đứng đầu có vi phạm. Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, ứng dụng rộng rãi khoa 

học - công nghệ, nhất là công nghệ thông 

tin phục vụ lãnh đạo, điều hành; tinh giản tổ 

chức bộ máy, biên chế. 

Trung ương chỉ rõ: Tập trung ưu tiên triển 

khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được 

nhất trí cao; còn đối với những việc chưa 

đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau 

nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết 

định sau, làm từng bước, chắc chắn. Ví dụ 

như: Kết thúc hoạt động của các Ban chỉ 

đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Tổ 

chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ 

Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi 

mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm 

sóc sức khoẻ cán bộ. Đẩy mạnh xây dựng 

tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong                                                                      

các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài 

nhà nước. Tăng cường phân cấp, phân 

quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm 

soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 

Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, ban 

quản lý dự án và các cơ quan phối hợp liên 

ngành cho phù hợp. 

Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà 

soát, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch 

vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm 

nhiệm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính 

quyền địa phương theo hướng phân định rõ 

hơn tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, 

hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức 

hoạt động gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ 

máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội, xã hội - nghề nghiệp... 

Nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp 
công 

Trung ương nhấn mạnh sự cần thiết, 

cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự ng-

hiệp công lập; coi đây là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong 

thời gian tới. Nhà nước phải chăm lo bảo 

đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ 

bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận                                                   

Tin cải cách hành chính trung ươngTin cải cách hành chính trung ương
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dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp 

nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ 

ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy tốt 

hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản 

chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không vì mục 

tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công 

lập. Đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong các 

ngành, lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập 

làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có 

hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển 

lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công; 

bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các 

đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. 

Phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức 

và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập phù hợp với đặc điểm tình hình của từng 

ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh 

xã hội hóa, nhưng không thương mại hóa lĩnh 

vực dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc 

chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự 

nghiệp khoa học - công nghệ có đủ điều kiện 

thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức 

công ty cổ phần. 

Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

pháp luật về công chức, viên chức; rà soát, 

hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan để khuyến khích, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tinh giản biên chế; đẩy 

mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng 

phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản 

trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công. Giảm mạnh sự can 

thiệp hành chính của cơ quan chủ quản vào 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị 

sự nghiệp công lập; từng bước tiến tới xóa bỏ 

“chủ quản” theo cơ chế cũ. 

Bất cứ trường hợp nào vi phạm đều 
phải xử lý nghiêm 

Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban 

Bí thư khóa 12; xem xét thi hành kỷ luật đối với 

ủy viên Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 

Nguyễn Xuân Anh. Trung ương yêu cầu các 

ủy viên mới được bổ sung vào Ban Bí thư cần 

phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước 

Đảng, trước dân, không ngừng nỗ lực phấn 

đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa 

vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là trên lĩnh vực 

công tác quan trọng được Đảng phân công. 

Về việc xem xét thi hành kỷ luật, Trung 

ương cho rằng: Đây là bài học đau xót cần 

nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với 

đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học 

chung. Từng ủy viên Trung ương và mọi cán 

bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên 

tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự 

sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật 

chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để 

tay nhúng chàm. Từ nay trở đi, bất cứ trường 

hợp nào mà vi phạm kỷ luật, đều phải xử lý 

nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ 

vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, 

củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng 

của nhân dân. Tổng bí thư khẳng định: “Làm 

hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, 

Đảng ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để 

mất niềm tin là mất tất cả”. 

Theo: vietnamnet.vn

Tin cải cách hành chính trung ương
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3. Bộ Tài chính: Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý tài sản công

Bộ Tài chính đã phối hợp với IDG tổ 
chức hội thảo về ứng dụng dụng CNTT để 
quản lý hiệu quả tài sản công theo Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công sắp có hiệu 
lực từ 1/1/2018.

Theo Bộ Tài chính, tại Hà Nội, Bộ Tài Chính 

chủ trì (các đơn vị Cục Tin học và Thống kê 

tài chính, Cục Quản lý công sản) phối hợp 

với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam 

tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý 

tài sản công và vai trò của công nghệ thông 

tin”.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho 

biết, Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã 

được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 tạo hành 

lang pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tất 

cả các loại tài sản công đều được quản lý 

chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật theo tinh 

thần Hiến pháp năm 2013. Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công nhằm ngăn chặn, đẩy lùi 

thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những 

hành vi khác xâm phạm đến tài sản công; 

khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn 

với việc huy động các nguồn lực của xã hội 

để tạo lập nguồn lực tài chính, đóng góp có 

hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Để 

triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, vận hành hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; 

hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng tài sản công; thắt chặt việc mua sắm, 

trang thiết bị tài sản công; tiếp tục hiện đại 

hóa công tác quản lý tài sản công và nâng 

cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài 

sản công một cách hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai mong muốn, Hội 

thảo lần này là dịp để các đại biểu thảo luận 

rõ các vấn đề như: những tồn tại, hạn chế về 

chính sách, nghiệp vụ quản lý tài sản công, 

kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong việc 

xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công; Làm rõ các xu hướng ứng 

dụng CNTT trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tài sản công, quản lý tài sản công.           

Kinh nghiệm, xu hướng các nước về nâng 

cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý sử 

dụng tài sản công; Các giải pháp, chính sách 

khuôn khổ thể chế, các giải pháp về công 

nghệ trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia 

về tài sản công để nâng cao hiệu quả quản 

lý.

Theo ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng tổ tư 

vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, trong thời 

điểm hiện nay việc nâng cao hiệu quả quản 

lý tài sản công và ứng dụng CNTT trong quản 

lý sử dụng tài sản công là việc làm hết sức 

quan trọng. Việc công khai Cơ sở dữ liệu sẽ 

Tin cải cách hành chính trung ương

Hội thảo về ứng dụng CNTT trong quản lý tài 
sản công. Ảnh: Bộ Tài chính
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tạo điều kiện minh bạch hóa, công khai hóa 

trong việc quản lý và sử dụng tài sản công. 

Ứng dụng CNTT sẽ tạo hành lang, đường dẫn 

khi cần thương mại hóa tài sản công như đấu 

giá tài sản hết hạn thời gian sử dụng, hoặc 

cho thuê tài sản tới thị trường. Việc sử dụng 

hiệu quả quản lý tài sản công sẽ nâng cao 

được chất lượng của nền Kinh tế.

Theo: baomoi.com

4. 13 Bộ ngồi lại gỡ rào cản cho doanh 
nghiệp

Khai mạc ngày hôm nay 11/10 tại Vĩnh 
Phúc, Hội thảo về nội dung nói trên sẽ diễn 
ra đến hết ngày 13/10 với sự tham gia của 
đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và 12 
Bộ, ngành liên quan, các hiệp hội, chuyên 
gia.

Ngày 9/8/2017, Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 75/NQ-CP, trong đó giao Bộ 

Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan rà soát và loại bỏ ít 

nhất 50% số mặt hàng trong danh mục hàng 

hóa nhóm 2 thuộc diện phải kiểm tra nhà 

nước trước khi thông quan của 12 bộ chuyên 

ngành.

Cũng trong Nghị quyết này, Chính phủ 

giao các Bộ: Công Thương, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y 

tế rà soát, cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên 

ngành với mục tiêu giảm tỷ lệ các lô hàng 

nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại 

giai đoạn thông quan từ 30 - 35% hiện nay 

xuống 15%.

Trong tháng 8/2017, Văn phòng Chính 

phủ cũng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ 

đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về 

tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 

hóa nhóm 2.

Hàng hóa nhóm 2 là các sản phẩm, hàng 

hoá có khả năng gây mất an toàn, ảnh hưởng 

đến sức khỏe người tiêu dùng... Tuy nhiên hiện 

danh mục các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

được các bộ ngành quy định quá rộng, nhiều 

mặt hàng không thực sự có nguy cơ gây mất 

an toàn.

Hiện Tổ công tác của Thủ tướng Chính 

phủ cũng hết sức quan tâm tới lĩnh vực kiểm 

tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập 

khẩu. Vừa qua, Tổ công tác đã kiểm tra tại 

cảng Hải Phòng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và 

dự kiến sẽ tiếp tục kiểm tra nhiều Bộ khác như 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và 

Công nghệ về vấn đề này.

Triển khai nhiệm vụ được Chính phủ 

giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, trực tiếp 

là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng       

Tin cải cách hành chính trung ương

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra thực tế 
việc kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất 
nhập khẩu tại cảng Hải Phòng
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(TCĐLCL) phối hợp với Dự án Quản trị Nhà 

nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của 

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ 

chức Hội thảo “Rà soát hàng hóa nhóm 2 và 

các văn bản quy phạm pháp luật về thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu” của các 

Bộ, quản lý ngành, lĩnh vực không phù hợp 

với Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật 

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật An 

toàn thực phẩm.

Sau lễ khai mạc, ngày họp đầu tiên hôm 

nay (11/10) sẽ bắt đầu với báo cáo tổng 

quan chung về tình hình danh mục sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2, rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật của các Bộ liên quan của 

đại diện Tổng cục TTCĐLCL. Tiếp đó, các Bộ: 

Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sẽ trình bày báo cáo tình hình rà 

soát danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 

và các văn bản quy phạm pháp luật.

Vào ngày 12/10, Bộ Giao thông vận tải, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sẽ báo cáo tình hình rà soát.

Trong ngày cuối cùng của Hội thảo ngày 

13/10, các đại biểu sẽ nghe trình bày báo cáo 

tình hình rà soát của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, trong mỗi ngày họp, sau phần 

trình bày của các Bộ, ngành liên quan về tình 

hình rà soát sẽ là phần thảo luận mở rộng có 

ý kiến của tất cả các Bộ, ngành khác có liên 

quan, các tham luận, đóng góp từ Hiệp hội, 

chuyên gia.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 

Nguyễn Hoàng Linh cho rằng trong thời gian 

vừa qua Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo cải 

cách công tác kiểm tra chuyên ngành để tạo 

điều kiện kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng 

doanh nghiệp.

Tránh chồng chéo kiểm tra
Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan 

hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết 19, Phó 

Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho 

rằng, thời gian tới cần rà soát để tránh chồng 

chéo cùng một mặt hàng phải thực hiện 

nhiều biện pháp quản lý khác nhau.

Rà soát, làm rõ danh mục hàng hóa phải 

kiểm tra chuyên ngành trước thông quan 

(tiền kiểm) theo hướng ít nhất có thể, chuyển 

mạnh sang hậu kiểm; quy định rõ các biện 

pháp quản lý trong các quy chuẩn Việt Nam 

để giúp doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra, cơ 

quan hải quan trong quá trình thực hiện.

Đồng thời rà soát, chỉnh sửa các văn bản 

quy phạm pháp luật quy định về chứng nhận 

hợp quy, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa không phù hợp với Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật, Luật An toàn thực phẩm.

Được biết, triển khai Nghị quyết 19, thời 

gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển 

khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả 

của công tác kiểm tra chuyên ngành đối với 

các sản phẩm hàng hóa nhóm 2.

Cụ thể là sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27 năm 2012 quy định việc kiểm tra 

nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính trung ương
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thuộc trách nhiệm của Bộ; ban hành Thông tư 

02 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 15/5 trên cơ 

sở sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

28 năm 2012 quy định về công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, tinh thần 

chung Thông tư này đã căn bản giải quyết 

những bất cập của Thông tư 28, tức là toàn 

bộ quy định công bố hợp chuẩn hợp quy chủ 

yếu chuyển qua hậu kiểm. Như vậy, khi triển 

khai trong thực tế, đảm bảo 80% sản phẩm, 

hàng hóa nhóm II sẽ được thông quan trong 

vòng 1 ngày.

Theo: chinhphu.vn

5. Quận 1 lại thành tâm điểm
Quận 1 TP Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 

6/10 một loạt dịch vụ công trực tuyến, bao 
gồm: Đăng ký cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, 
cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận 
an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Theo đó, từ nay người dân có thể chỉ ngồi 

nhà, nộp hồ sơ qua mạng, thanh toán lệ phí 

trực tuyến và nhận kết quả ở nhà. Như vậy, 

chính quyền quận 1 đã đi đầu trong lĩnh vực 

cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân, 

tiết kiệm thời gian và công sức người dân, 

đồng thời, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà từ phía công chức 

của mình. 

Tất nhiên, để làm được như quận 1 phải 

trải qua một quá trình chuẩn bị và từng bước 

“Chính phủ điện tử” hóa một cách chắc 

chắn. Để giải quyết hồ sơ qua mạng, cần đến 

các phương tiện máy móc phải được trang 

bị, đào tạo kỹ năng cho công chức, thành 

lập các kho dữ liệu, quản lý phần mềm... Thế 

nhưng, điều kiện tiên quyết là “cải cách cái 

đầu” của người lãnh đạo, tức là lãnh đạo 

quyết tâm thực hiện chủ trương cải cách 

hành chính, xuất phát từ ý thức phục vụ nhân 

dân và vì dân. 

Tin cải cách hành chính trung ương Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Trước đây, quận 1 đã áp dụng 33 phần 

mềm, phục vụ 125 thủ tục hành chính, số hóa 

các dữ liệu thông tin cá nhân của công dân 

trong quận,... Đó là cơ sở cho việc triển khai 

các dịch vụ qua mạng hiện nay. 

Một điều kiện nữa để dịch vụ điện tử này 

hoạt động có kết quả chính là sự công khai, 

minh bạch. Chẳng hạn, để xin cấp phép xây 

dựng thì chính quyền phải cung cấp cho 

người dân bản quy hoạch trên địa bàn quận, 

diện tích xây dựng và độ cao cho phép,... 

Song song với đó là những yêu cầu đối với 

công chức thực hiện các dịch vụ này như rút 

ngắn thời gian giải quyết, thái độ phục vụ tận 

tình, phải xin lỗi người dân khi có sự cố xảy ra, 

ngược lại, người dân giám sát việc thực hiện 

này và phản ảnh qua mạng,... 

Điều này chứng tỏ rằng, dù áp dụng công 

nghệ tiên tiến, có chủ trương tốt, trang bị 

phương tiện đầy đủ,... thì nhân tố quyết định 

thành bại vẫn là con người, ở đây là đội ngũ 

công chức thực hiện việc này. 

Quận 1 từng là tâm điểm chú ý của dư 

luận với sự xuất hiện của “người hùng đường 

phố” Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải trong cuộc 

chiến dành lại vỉa hè, truyền cảm hứng cho 

các địa phương trong cả nước trong chiến 

dịch này. Trong khi cuộc dọn dẹp vỉa hè ở 

nhiều nơi thất bại, tình trạng lấn chiếm trở lại 

như “trạng thái ban đầu” thì ông Hải vẫn tiếp 

tục “ra quân” duy trì kết quả, tiếp tục xử lý 

cương quyết các hành vi lấn chiếm. Sự quyết 

tâm và kiên trì đó rất đáng được cổ vũ, làm 

theo. Giờ đây, quận 1 lại làm dư luận chú ý 

đến các hoạt động cải cách hành chính của 

mình, không hô khẩu hiệu suông, thực sự vì 

“dân của mình” để nhiều người cảm thấy 

thực sự “đáng sống” ở quận trung tâm thành 

phố năng động nhất nước này!

Theo: baophapluat.vn

6. Hà Nội thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai 
thuế điện tử hai bước

Cục Thuế Hà Nội tiếp nhận hồ sơ khai 
thuế điện tử 2 bước từ tháng 10

Cục Thuế TP Hà Nội vừa đưa ra thông 
báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện 
tử 2 bước để tạo điều kiện cho người nộp 
thuế điện tử, tránh sai sót.

Theo tin từ Cục Thuế Hà Nội, nhằm tạo 

điều kiện tốt nhất để người nộp thuế kê khai, 

nộp thuế đúng hạn, đồng thời giảm thiểu sai 

sót liên quan, Cục Thuế TP Hà Nội vừa đưa ra 

thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế 

điện tử 2 bước. Kể từ tháng 10 này, hồ sơ khai 

thuế điện tử khi gửi đến Tổng cục Thuế sẽ nhận 

được 2 thông báo. Thông báo bước 1 về việc 

cơ quan Thuế “tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện 

tử”, chậm nhất 15 phút sau khi người nộp thuế 

gửi hồ sơ. Thông báo bước 2 về việc cơ quan 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ 
khai thuế điện tử 2 bước. Ảnh minh họa: Internet

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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Thuế “chấp nhận hoặc không chấp nhận việc 

nộp hồ sơ khai thuế điện tử”, được trả ra trong 

vòng một ngày làm việc kể từ ngày có Thông 

báo bước 1. Người nộp thuế được xem là hoàn 

thành nghĩa vụ sau khi nhận được thông báo 

“chấp nhận” ở bước 2. Người nộp thuế được 

xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai 

thuế, sau khi nhận được thông báo bước 2 là 

“Chấp nhận”. Trường hợp nhận được thông 

báo bước 2 là “Không chấp nhận” thì Người 

nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế 

theo hướng dẫn tại thông báo. Về việc ghi 

nhận ngày nộp hồ sơ khai thuế của người nộp 

thuế, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận trên 

thông báo bước 1.

 Như vậy, tất cả sai sót, lỗi kê khai trên hồ 

sơ khai thuế của người nộp thuế sẽ được tự 

động kiểm tra và hiển thị đầy đủ trên thông 

báo bước 2 cùng với cách xử lý lỗi, khắc 

phục sai sót thay cho việc cán bộ thuế trực 

tiếp hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất, 

khách quan. Người nộp thuế chỉ phải hoàn 

chỉnh, sửa lỗi kê khai một lần và gửi lại hồ sơ 

khai điều chỉnh hoặc bổ sung điện tử để hoàn 

thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế. Thời gian 

điều chỉnh hoặc bổ sung không ảnh hưởng 

đến thời gian đã nộp hồ sơ của Người nộp 

thuế. Trường hợp nếu Người nộp thuế khi 

nhận được thông báo bước 2 với nội dung 

có lỗi khi kê khai nhưng không điều chỉnh và 

bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn, thì 

Người nộp thuế vẫn chưa được cơ quan thuế 

ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ 

khai thuế.

Theo: ictnews.vn

7. Xin lỗi dân sao lại cười tươi như thế?
Vừa qua, VKSND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai đã tổ chức xin lỗi bà Trịnh Thị Nghị    
(ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) bị 
truy tố oan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản”.

Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của VKSND 

TP Biên Hòa đối với một người vô tội bị truy tố, 

bắt oan khi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

Tuy nhiên, khi xem hầu hết các báo đăng tin 

này, tôi thấy kèm theo hình ảnh, mà dù chụp 

ở nhiều góc độ khác nhau, đều thấy người 

đại diện VKSND có trách nhiệm xin lỗi người bị 

oan cười rất tươi. Nếu không chú thích đây là 

buổi xin lỗi người bị oan, dễ lầm là buổi trao 

quyết định bổ nhiệm hay bằng khen gì đó…

Có thể tôi quá “cứng nhắc”, “khó chịu” 

nhưng theo dõi một số vụ xin lỗi người bị oan 

trên báo chí, đâu đó tôi vẫn thấy rất hình thức, 

như là việc chẳng đặng đừng. Thậm chí, tại 

buổi lễ xin lỗi lại kèm theo việc tống đạt quyết 

định xử phạt hành chính người được xin lỗi như 

việc tổ chức xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, 

chủ đầm tôm bị tạm giam, truy tố sai.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Đại diện VKSND trong buổi xin lỗi bà Trịnh Thị 
Nghị bị truy tố oan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” Ảnh: XUÂN HOÀNG
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Trong cuộc sống, xin lỗi là cách để thể hiện 

sự ăn năn khi đã làm sai, gây tổn thương cho 

ai đó. Một lời xin lỗi chân thành sẽ cho thấy sự 

hối hận, trách nhiệm của người xin lỗi. Huống 

chi trong mối quan hệ giữa nhà nước và công 

dân, lời xin lỗi là một cách để người dân nhận 

thức được quyền của mình, nhà chức trách 

nhận trách nhiệm làm sai và cam kết khắc 

phục, bù đắp. Nếu tổ chức xin lỗi không cẩn 

thận, chân thành sẽ trở nên hình thức, xin lỗi 

cho xong và người được xin lỗi khó cảm nhận 

được sự cầu thị, bảo đảm sai phạm tương tự 

sẽ không còn xảy ra. Chẳng thế mà một số 

lãnh đạo trên thế giới khi xin lỗi người dân, họ 

thường cúi gập người để được tha thứ.

Theo: nld.com.vn

8. Hà Nam nỗ lực xây dựng chính quyền 
điện tử

Trong đó, tỉnh kịp thời cụ thể hóa các 
chủ trương, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ trong cải cách hành chính (CCHC), 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để 
các tổ chức, doanh nghiệp và công dân 
tiếp cận, thực hiện.

Rà soát cắt giảm thủ tục hành chính
Điểm nổi bật trong triển khai xây dựng 

chính quyền điện tử của tỉnh Hà Nam là, 

những nỗ lực trong công tác CCHC, tạo sự 

chuyển biến rõ rệt theo hướng tinh giản, thuận 

tiện hơn cho người dân, tổ chức, cơ quan và     

doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có tất 

cả 19 sở, ban, ngành, 100% số huyện, thành 

phố và xã, phường thành lập bộ phận tiếp 

nhận và trả hồ sơ.

Toàn bộ các sở, ban, ngành trong tỉnh 

đã rà soát, thống kê, công bố công khai thủ 

tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của mình tại bộ phận một cửa, trên 

Trang Thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh. Từng 

bước hiện đại hóa nền hành chính, tổng số 

TTHC được công bố thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến là: 1.937 thủ tục, trong đó gần 80% 

số thủ tục đã đạt mức độ 3. Số TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, 

ngành được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian 

giải quyết là 6.354 ngày, tương đương 39,01%. 

Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện đã cắt giảm thời gian giải 

quyết là 421 ngày, tương đương 59,73%.

Đề cập vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Tư 

pháp tỉnh Hà Nam Đào Đình Tùng cho biết: 

Để đạt được kết quả bước đầu khả quan nêu 

trên, Sở Tư pháp đã tham mưu cho tỉnh toàn 

bộ các TTHC có liên quan đến các sở, ban, 

ngành trước khi trình UBND tỉnh công bố và đã 

yêu cầu cắt giảm 50%. Tuy nhiên, trong quá 

trình cắt giảm TTHC của các đơn vị hiện nay, 

có đơn vị đã tiết giảm được 50% theo yêu cầu 

của tỉnh, có đơn vị chưa đạt. Do vậy, thời gian 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo các sở, ban, ngành rà soát lại và tiếp tục 

cắt giảm các TTHC theo yêu cầu.

Cùng với đó, tỉnh Hà Nam quyết liệt chỉ 

đạo và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. 

Nhờ vậy, đã từng bước khắc phục tình trạng 

chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm bớt phiền 

hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải 

quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân; rút ngắn thời gian, chi phí và thúc 

đẩy nhanh quá trình gia nhập thị trường, 

tham gia sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp; góp phần bảo đảm môi trường đầu 

tư ngày càng tốt hơn, nâng cao năng lực                   

cạnh tranh... Kết quả đạt được trong việc 

đẩy mạnh CCHC, TTHC là những nhân tố 

quan trọng tác động đến kết quả xếp hạng 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

tỉnh trong những năm qua, được cộng đồng                   

doanh nghiệp đánh giá cao về môi trường 

kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và 

nỗ lực CCHC của tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà 

Nam Nguyễn Văn Oang cho biết: Thực hiện 

Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Kế hoạch 2323 của UBND tỉnh về xây dựng 

nền hành chính công, Sở đã rút ngắn thời gian 

làm TTHC. Trong đó, Sở đã tham mưu cho tỉnh 

xây dựng nền hành chính bảo đảm cho các 

tổ chức, công dân và nhà đầu tư đến một địa 

điểm, một nơi là có thể thực hiện được các 

TTHC; gắn kết giữa nhà đầu tư, tổ chức, công 

dân với cơ quan nhà nước. Đồng thời, kiểm 

soát được các vấn đề, những chi phí không 

chính thức về thời gian, về thủ tục; tinh thần, 

thái độ phục vụ của công chức, viên chức 

và nơi giao dịch văn minh, lịch sự..., tạo môi 

trường đầu tư của tỉnh tốt hơn.

Cải cách chế độ công vụ
Trong xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh 

Hà Nam tập trung chỉ đạo hiện đại hóa quy 

trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết các TTHC 

bằng các ứng dụng trang, thiết bị công nghệ 

thông tin hiện đại, đồng bộ với quy trình liên 

thông từ tiếp nhận đến trả kết quả TTHC. Thực 

hiện vận hành cơ chế tiếp nhận, thẩm định 

tại chỗ các hồ sơ, TTHC; tạo thuận lợi, sự hài 

lòng nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và công 

dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

xử lý TTHC được nâng lên một bước; hoạt 

động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

các cấp có nhiều tiến bộ, cùng với việc tăng 

cường đầu tư trang, thiết bị, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, nâng 

cao chất lượng dịch vụ công, giải quyết TTHC 

nhanh chóng, công khai, minh bạch, không 

qua khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải 

quyết theo quy định. Vì thế khi người dân đến 

liên hệ, làm TTHC tại các trung tâm hành chính 

công của tỉnh đều hài lòng với thái độ phục 

vụ và phong cách làm việc của các cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Đức, xã Tiên Hiệp, TP 

Phủ Lý chia sẻ: Mới đây, đến làm thủ tục cấp 

quyền sử dụng đất cho công ty ở bộ phận 

một cửa tại TP Phủ Lý, tôi thấy cách làm của 

cán bộ, nhân viên ở đây rất văn minh, thuận 

tiện. Nhiều thủ tục tôi có thể kê khai trên mạng 

và trao đổi với cán bộ, nhân viên tại bộ phận 

một cửa mà không cần phải đến trực tiếp như 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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trước đây. Do vậy, tôi và nhiều người dân đỡ 

tốn công đi lại, chủ động được thời gian và 

công việc của mình. Điều quan trọng hơn là, 

các TTHC được tiến hành nhanh, gọn, không 

phiền hà, nhũng nhiễu; cán bộ hẹn ngày trả 

hồ sơ rất chính xác.

Bên cạnh đó, để xây dựng chính quyền 

điện tử chuyên nghiệp, đồng bộ, đi đôi cải 

cách TTHC, tỉnh Hà Nam đẩy mạnh cải cách 

chế độ công vụ, công chức bằng nhiều giải 

pháp như: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử 

cho công chức phụ trách bộ phận một cửa 

và công chức chuyên môn giải quyết TTHC. 

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra 

công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong thực thi công vụ, bảo 

đảm chấp hành giờ giấc làm việc và văn hóa 

ứng xử nơi công sở.

Tuy nhiên, việc xây dựng chính quyền điện 

tử của Hà Nam thời gian qua vẫn còn một số 

hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là, tính 

liên thông trong xử lý công việc còn chưa tốt; 

thực hiện liên thông giữa các cấp hành chính 

còn gặp khó khăn, nhất là giữa cơ quan hành 

chính nhà nước với cơ quan ngành dọc đóng 

trên địa bàn. Một số lĩnh vực có khối lượng 

công việc, hồ sơ nhiều, liên quan đến nhiều 

ngành, lĩnh vực (đầu tư, đất đai, khoáng sản, 

đấu giá...), mất nhiều thời gian cho khâu tiếp 

nhận, hướng dẫn thủ tục, do đó tiến độ xử lý 

chậm...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà 

Nam Nguyễn Xuân Đông cho biết: Hướng đến 

xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, 

tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể như: 

Tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC, cắt 

bỏ những thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết TTHC. Đồng thời ban hành 

các quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành 

chính công của tỉnh với các sở, ngành trong 

giải quyết và trả kết quả TTHC; xây dựng quy 

trình giải quyết các thủ tục liên thông; giao 

trách nhiệm và xác định rõ thời gian cho từng 

cơ quan, đơn vị để thuận lợi cho việc hướng 

dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các TTHC.

Tỉnh Hà Nam xác định, thước đo hiệu quả 

hoạt động của chính quyền điện tử chính là sự 

hài lòng của người dân đối với các cơ quan 

nhà nước. Mục tiêu là công dân được thụ 

hưởng thái độ và văn hóa phục vụ chuyên 

nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức; quy 

trình giải quyết thủ tục, hồ sơ được giám sát 

bằng công nghệ thông tin, vừa hiệu quả vừa 

bảo đảm tính công khai, minh bạch trong 

các hoạt động của cơ quan nhà nước, hạn 

chế sự phiền hà, nhũng nhiễu cho công dân.

Theo: nhandan.com.vn

9. Yên Bái quyết tâm nâng cao chỉ số 
cải cách hành chính

Theo nội dung Chỉ thị, thủ trưởng các sở, 
ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố phải thường xuyên tự 
kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều 
hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn 
vị, địa phương mình.

Những năm qua, các cấp, các ngành, 

các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều 
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cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai, tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành 

chính (CCHC). Vì vậy, công tác CCHC trên 

địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích 

cực và đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, 

công tác CCHC trên địa bàn vẫn còn một 

số tồn tại, hạn chế, khó khăn như: kỷ cương, 

kỷ luật hành chính tại một số cơ quan chưa 

nghiêm; người đứng đầu ở một số cơ quan, 

đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm 

trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ CCHC; trình độ, năng lực, đạo 

đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công 

chức nói chung và cán bộ trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ CCHC chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; 

cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, chưa 

phục vụ kịp thời đầy đủ trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ.

Từ những nguyên nhân chủ quan và 

khách quan, trong đó chủ yếu là chủ quan 

mà kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC 

(PAR INDEX) do Bộ Nội vụ công bố hàng năm, 

tỉnh Yên Bái đều ở mức thấp, không ổn định. 

Đặc biệt, kết quả năm 2016, tỉnh Yên Bái bị 

giảm 8 bậc so với năm 2015, xếp thứ 56/63 

tỉnh, thành phố.

Sự hạn chế, yếu kém trong công tác 

CCHC còn thể hiện sau 2 năm thực hiện PAR 

INDEX đối với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh 

và UBND huyện, thị xã, thành phố  chưa đạt 

được mục tiêu đề ra. Việc yếu kém trong 2 

lĩnh vực quan trọng là: cải cách thủ tục hành 

chính (TTHC) và hiện đại hóa nền hành chính 

tại các ngành, địa phương đã ảnh hưởng đến 

môi trường đầu tư kinh doanh, ảnh hưởng đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế 

trong công tác CCHC, cải thiện PAR INDEX, 

vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị          

số 09/CT-UBND về việc tăng cường các giải 

pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh 

Yên Bái, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo nội dung Chỉ thị, thủ trưởng các sở, 

ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố phải thường xuyên tự kiểm tra, 

đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực 

hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình.

Đồng thời, tiếp tục có những giải pháp chỉ 

đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái 

độ phục vụ và thực thi công vụ của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền 

quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng 

gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu khi giải 

quyết TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp 

và công dân.

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền về 

vai trò tầm quan trọng của công tác CCHC, 

đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền về 

CCHC. Hàng năm, rà soát kết quả Chỉ số 

CCHC của đơn vị để khắc phục những chỉ số 

yếu kém.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần 

tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố, nâng 

cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình và tại các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa 

đối với tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải 
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Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

quyết của cơ quan, đơn vị; niêm yết công 

khai, đầy đủ, đúng quy định các TTHC tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo điều 

kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện TTHC.

Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng đề án 

vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt và thực hiện đúng cơ cấu công 

chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên 

chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt.

Tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn 

thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc, nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực 

y tế, giáo dục và đào tạo. Cùng thực hiện có 

kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của 

tỉnh, phải duy trì hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008. Một trong giải pháp nâng cao 

Chỉ số là phải gắn công tác thi đua khen 

thưởng với CCHC.

Do đó, hàng năm, UBND tỉnh sẽ khen 

thưởng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành 

xuất sắc; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, 

phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện 

chưa tốt, thiếu trách nhiệm trong việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Không xét thi 

đua đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

có các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc 

các lĩnh vực CCHC dưới 50 điểm hoặc không 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC 

trong năm kế hoạch.

Tin tưởng rằng, từ quyết tâm cao của 

UBND tỉnh thể hiện qua triển khai đồng bộ 

các giải pháp cũng như trách nhiệm, danh 

dự, lòng tự trọng của mỗi ngành, mỗi địa 

phương, chắc chắn công tác CCHC của Yên 

Bái sẽ có những kết quả, góp phần cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, đưa kinh tế - xã 

hội của tỉnh phát triển.

Theo: baoyenbai.com.vn
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10. Tam Kỳ xây dựng nền hành chính 
phục vụ

Quyết tâm chuyển đổi dần nền hành 
chính quản lý sang phục vụ của chính 
quyền TP Tam Kỳ bước đầu đã nhận được 
sự hài lòng của tổ chức, công dân...

Đúng hẹn
Theo giấy hẹn, sáng ngày 5.10, ông Ung 

Nho Bình trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng 

(TP Tam Kỳ) đến Bộ phận tiếp nhận và trả lời 

kết quả UBND TP Tam Kỳ để nhận kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan 

đến đất đai. Ông Bình cho biết, gia đình 

được cấp sổ đỏ đã lâu, tuy nhiên để thuận 

lợi trong việc vay vốn và giải quyết các giao 

dịch dân sự khác, ông làm hồ sơ xin cấp có 

thẩm quyền điều chỉnh một số nội dung cho 

phù hợp. Khi đến nộp hồ sơ, ông Bình được 

hướng dẫn thực hiện đầy đủ thủ tục, được 

viết giấy hẹn. Và nay đúng 7 ngày theo giấy 

hẹn, ông lên lấy kết quả và nhận được ngay, 

chứ không gặp phiền hà, mất nhiều thời gian 

như mình nghĩ. “Bây giờ TP Tam Kỳ có bộ phận 

“một cửa” nên việc giải quyết thủ tục hồ sơ 

về đất đai và các thủ tục khác rất nhanh so 

với trước. Điều tôi muốn nói đến nhiều hơn là 

thái độ gần gũi, thân thiện, tận tình của đội 

ngũ cán bộ được phân công làm nhiệm vụ 

tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hồ 

sơ ở đây. Tôi thấy tâm lý rất thoải mái, nhẹ 

nhàng, thấy mình được phục vụ nên không 

còn có cảm giác e ngại, lo nghĩ mỗi khi có 

nhu cầu đến giải quyết công việc tại cơ quan 

công quyền” - ông Bình chia sẻ.

Công tác dân vận của chính quyền góp 

phần thực hiện tốt cải cách TTHC

“Ngày 27.4.2016 Tỉnh ủy khóa XXI ban hành 

Nghị quyết số 03-NQ/TU về công tác CCHC 

trên địa bàn tỉnh. Đóng góp vào nội dung này, 

công tác dân vận của toàn hệ thống chính 

trị tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện 

tốt tinh thần nghị quyết. Đối với công tác 

dân vận chính quyền, chúng tôi có theo dõi 

và nhận thấy, sau khi có Nghị quyết 03 của 

Tỉnh ủy, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã 

có nhiều chuyển biến rất tích cực. UBND tỉnh 

đã triển khai mô hình Trung tâm Hành chính 

công và xúc tiến đầu tư; hệ thống dân vận 

các cấp cũng đã phối hợp tham gia thực 

hiện tốt các diễn đàn đối thoại, góp ý của 

nhân dân... Đặc biệt, phát huy được vai trò 

của người đứng đầu trong công tác dân vận 

chính quyền để mà tham gia tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc ở cơ sở ngay từ ban 

đầu. Bên cạnh đó cũng cho thấy, chất lượng, 

tinh thần, thái độ của đội ngũ trong mảng dân 

vận chính quyền cũng đã có những chuyển 

biến rất tích cực, góp phần thực hiện tốt Nghị 

quyết 03 về CCHC trên địa bàn tỉnh”. (Trưởng 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh

Người dân được hướng dẫn tận tình khi đến 
giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết 
quả TP Tam Kỳ. Ảnh: HÀN GIANG
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ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Thu Lan)

Cùng thời gian, bà Cao Thị Bông trú khối 

phố 8, phường An Sơn cũng đến Bộ phận tiếp 

nhận và trả lời kết quả thành phố để giải quyết 

TTHC liên quan đến đất đai. Bà Bông cho biết, 

bản thân thường hay đại diện gia đình đến 

bộ phận “một cửa” của TP Tam Kỳ để làm hồ 

sơ, giấy tờ. Mỗi khi đến làm việc bà đều được 

cán bộ phụ trách chào đón niềm nở, hướng 

dẫn nhiệt tình, chu đáo và thủ tục hồ sơ được 

giải quyết nhanh chóng, không mất nhiều thời 

gian. Ông Khưu Thanh Bắc - cán bộ phụ trách 

giải quyết lĩnh vực đất đai thuộc Bộ phận tiếp 

nhận và trả lời kết quả thành phố cho biết, 

thời gian qua cán bộ, công chức tại bộ phận 

“một cửa” luôn ý thức được rằng, bản thân 

mỗi người là đại diện cho tinh thần, thái độ 

và trách nhiệm của chính quyền thành phố 

trong việc phục vụ công dân, tổ chức đến 

liên hệ giải quyết TTHC. Vì vậy, mỗi người đều 

nỗ lực, phấn đấu giải quyết tốt nhất công 

việc mà người dân có nhu cầu. “Ở lĩnh vực 

đất đai có nhiều TTHC phức tạp, yêu cầu 

phải mất nhiều thời gian thẩm tra, xác minh, 

giải quyết, vì vậy tôi luôn quan tâm theo dõi 

sát sao tình hình giải quyết các hồ sơ này, để 

có kết quả trả lời đúng hẹn cho người dân. 

Khi một TTHC được giải quyết nhanh chóng, 

đúng quy trình, chính xác, mang lại sự hài lòng 

cho công dân, tổ chức thì chúng tôi mới cho 

rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao” - ông Bắc bày tỏ.

Lấy sự hài lòng làm thước đo
Năm 2016, trong khối địa phương của tỉnh, 

đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 

của TP Tam Kỳ đứng ở vị thứ nhất. Kế thừa 

thành quả đó, ông Văn Anh Tuấn - Chủ tịch 

UBND TP Tam Kỳ cho biết, trong 9 tháng đầu 

năm 2017 công tác CCHC của địa phương 

tiếp tục được cải thiện hơn. Lãnh đạo TP Tam 

Kỳ luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ 

thường xuyên, liên tục và chú trọng lấy hiệu 

quả, sự hài lòng của tổ chức, công dân làm 

thước đo đánh giá hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước. Địa phương đã nhận 

thức và đang quyết tâm chuyển từ nền hành 

chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. 

Ông Văn Anh Tuấn khẳng định: “Với nhận 

thức rõ ràng như vậy, trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ của mình, UBND TP Tam Kỳ đã 

tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết 05 

về lãnh đạo thực hiện công tác CCHC. Đồng 

thời UBND TP Tam Kỳ cũng đã ban hành Chỉ 

thị 09 để thực hiện nhiệm vụ này. Dự kiến đến 

cuối năm 2017 thành phố đưa Trung tâm Hành 

chính công đi vào hoạt động nhằm phục vụ 

tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân, với 

quyết tâm đưa 100% bộ TTHC vào giải quyết 

tại đây”.

Để được xếp vào tốp địa phương có chỉ 

số CCHC đứng đầu của tỉnh như thời gian vừa 

qua, ông Văn Anh Tuấn cho rằng, công tác 

tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của thành phố đối với công 

tác CCHC là hết sức quan trọng và được thực 

hiện thường xuyên. Nhờ đó, giúp cho người 

cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ có ý 

thức trách nhiệm đối với việc giải quyết TTHC 

của tổ chức, công dân. “Chúng tôi cũng 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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thường xuyên rà soát để cắt giảm các TTHC 

rườm rà trên tinh thần ba giảm: giảm thủ tục, 

giảm thời gian và giảm chi phí giao dịch thực 

hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát nhằm có đánh giá, khen thưởng, 

cũng như kịp thời kiểm điểm trách nhiệm của 

cán bộ, công chức thực hiện không tốt cũng 

như gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, 

công dân đến liên hệ giải quyết các TTHC” - 

ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo: baoquangnam.vn

11. Quy chế sử dụng phần mềm tiếp 
công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố 
cáo

UBND tỉnh vừa ban hành quy chế sử 
dụng phần mềm tiếp công dân và quản lý 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh (dưới đây 
gọi tắt là phần mềm). Phần mềm do UBND 
tỉnh thành lập tại trang TTĐT có tên miền: 
http://kntc.quangnam.gov.vn/ nhằm theo 
dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, thống kê 
và thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời, 
hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công 
dân, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo quy chế, phần mềm phải bảo đảm 

nguyên tắc tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và cung cấp thông tin 

kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp 

luật. Việc trả lời của các cơ quan, người có 

thẩm quyền trong việc tiếp công dân, giải 

quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo 

được thực hiện theo quy định của pháp luật, 

trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của từng cơ quan. Bên cạnh đó, 

phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp và 

hỗ trợ trong việc trả lời nguồn đơn thư, giải 

quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trên địa bàn tỉnh và đơn phải được gửi, 

chuyển, hướng dẫn đúng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Thành viên tham gia tác nghiệp trên phần 

mềm gồm: Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra 

tỉnh; bộ phận tiếp công dân, thanh tra cấp 

sở; ban tiếp công dân, thanh tra cấp huyện; 

lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng cấp sở, lãnh 

đạo UBND cấp huyện (người giải quyết); 

văn thư của UBND tỉnh, cấp sở, cấp huyện; 

cơ quan chuyên môn sở, ban, ngành, các 

phòng chuyên môn cấp huyện. Quy chế còn 

quy định cụ thể trách nhiệm của các thành 

viên tham gia; trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; quy trình hoạt động của 

phần mềm...

Theo: baoquangnam.vn

12. Kiểm tra công tác Cải cách hành 
chính tại huyện Đại Lộc

Chiều ngày 12/10, Giám đốc Sở Nội 
vụ Nguyễn Hữu Sáng, thành viên Ban Chỉ 
đạo Cải cách hành chính của tỉnh dẫn đầu 
Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của 
tỉnh đã có buổi làm việc và kiểm tra công 
tác cải cách hành chính tại UBND huyện 
Đại Lộc.

Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng 

chí là lãnh đạo phòng, ban thuộc một số Sở, 

ngành của tỉnh gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở 

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

Thông tin và Truyền thông...

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 

có đồng chí Trần Văn Mai - Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Văn 

Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện 

lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

công chức chuyên trách về cải cách hành 

chính thuộc Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc.

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả 

công tác cải cách hành chính (CCHC) 9 

tháng đầu năm 2017 của huyện Đại Lộc, 

Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết, công tác 

CCHC của huyện đã đạt được nhiều kết quả 

trên các mặt công tác như: cải cách thể chế; 

cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực 

hiện 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 nền hành chính.

Kết quả điển hình trên một số mặt công 

tác đó là UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, 

triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung 

chương trình CCHC theo Kế hoạch đề ra, 

nhiều nhiệm vụ công tác đề ra trong 9 tháng 

đầu năm đã hoàn thành tốt như: Ban hành 

kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, chấn 

chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; 

công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa trên địa bàn huyện có 

sự chuyển biến đáng kể; tổ chức bộ máy tiếp 

tục được củng cố và đi vào hoạt động có 

hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức được 

sắp xếp bố trí phù hợp, dần được chuẩn hóa 

theo quy định và phù hợp với đề án vị trí việc 

làm, các chế độ chính sách được giải quyết 

kịp thời; cơ chế khoán biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đã góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính; 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động cơ quan nhà nước được chú trọng 

và triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra, 

giám sát được tăng cường, công tác tuyên 

truyền CCHC được chú trọng triển khai thực 

hiện theo nhiều hình thức đa dạng

Ngoài những kết quả đã đạt được, Báo 

cáo của UBND huyện Đại Lộc cũng chỉ ra 

những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn 

vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, đồng thời 

huyện cũng xác định phương hướng và giải 

pháp đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, các 

thành viên Đoàn kiểm tra đã có những nhận 

xét, góp ý để công tác CCHC của huyện Đại 

Lộc đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đại diện Sở Tư pháp đánh giá cao công 

tác cải cách thể chế của huyện, qua theo 

dõi chưa phát hiện văn bản trái quy định của 

pháp luật. Đề nghị UBND huyện cần quan 

Quang cảnh buổi làm việc 
Ảnh: Phạm Như Phi
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tâm hơn nữa trong việc kiểm tra, rà soát văn 

bản qua việc soạn thảo, thẩm định, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các 

văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi 

ích của người dân, doanh nghiệp. Đại diện 

Sở Tư pháp còn khen ngợi công tác niêm yết 

và tình hình giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả của huyện. Tuy nhiên, 

qua kiểm tra thực tế tại các xã thuộc huyện 

đã phát hiện công tác niêm yết và giải quyết 

TTHC theo cơ chế “ba trong một” vẫn chưa 

thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị UBND huyện quan tâm, thúc đẩy hơn nữa 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

cơ quan nhà nước của huyện. Khẩn trương 

xây dựng đề án ứng dụng CNTT hướng đến 

xây dựng chính quyền điện tử...

Đại diện Sở Nội vụ đánh giá cao công tác 

chỉ đạo, điều hành trong CCHC của huyện rất 

quyết liệt thông qua việc ban hành hàng loạt 

văn bản. Tuy nhiên, việc triển khai các văn 

bản trên chưa đạt kết quả như mong muốn 

đặc biệt là ở cơ sở. Chưa thực hiện việc mở 

rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 đối với các TTHC thực hiện tại huyện...

Kết luận tại buổi kiểm tra, Giám đốc 

Nguyễn Hữu Sáng ghi nhận và đánh giá cao 

kết quả CCHC của huyện Đại Lộc, đặc biệt 

đánh giá cao vai trò của UBND huyện và cá 

nhân đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trực 

tiếp chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. 

Với 05 điểm nổi bật của UBND huyện được 

Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng chỉ ra, đó là: 1. 

Cụ thể hoá Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh 

uỷ thông qua Chương trình số 16-CTr/HU của 

Huyện uỷ và Kế hoạch số 07/KH-UBND của 

UBND huyện; 2. Số văn bản ban hành trong 

việc chỉ đạo, điều hành CCHC của huyện rất 

ấn tượng: 41 văn bản; 3. Thiết lập được đường 

dây nóng CCHC của huyện; 4. Làm tốt công 

tác kiểm soát TTHC; 5. Thực hiện tốt cơ chế tự 

chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập...

Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng cũng đề 

nghị UBND huyện trong thời gian tới cần quan 

tâm chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, 

“một  cửa liên thông”, xác định lộ trình cụ thể 

hướng đến xây dựng “một cửa liên thông hiện 

đại” ở cấp xã và Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện... Đảm bảo quy trình, thời gian giải 

quyết các TTHC liên quan đến các tổ chức, 

doanh nghiệp và công dân; hạn chế tối đa 

việc xử lý hồ sơ trễ hạn, đơn giản hoá TTHC, 

cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết và 

chú trọng công khai niêm yết TTHC, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 

TTHC của huyện. Trong trường hợp thời gian 

giải quyết bị kéo dài so với quy định, cần 

thông báo công khai, kịp thời cho tổ chức, 

Đồng chí Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng              
kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Như Phi
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doanh nghiệp và công dân và gửi thư xin lỗi 

tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi các thủ 

tục, hồ sơ đến ngày hẹn trả mà chưa có kết 

quả.

Giám đốc Nguyễn Hữu Sáng cũng đặc 

biệt góp ý cho huyện về ý tưởng “4 TIÊN 

PHONG” trong CCHC: 1. Tiên phong tinh gọn 

tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBCCVC của huyện; 2. Tiên 

phong trong ứng dụng CNTT phục vụ cho 

việc hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước; 

3. Tiên phong trong việc phục vụ cho doanh 

nghiệp một cách tốt nhất; 4. Tiên phong thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức 

công vụ. 

Giám đốc nhấn mạnh huyện cần 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...

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã 

đến thăm và kiểm tra UBND các xã trên địa 

bàn huyện Đại Lộc: xã Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại 

Hưng, Đại Đồng, Đại Thắng, Đại Cường, Đại 

Tân, Đại Phong, Đại Minh về công tác CCHC 

và kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của các xã.

Thanh Thủy - Phòng CCHC

Làm việc tại xã

Phân tích - Bình luận
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Nhiều công trình xây dựng cơ bản được triển 
khai khi chưa có vốn dẫn tới Nhà nước nợ nhà 
thầu thi công. Ảnh minh họa: Phạm Thanh

13. Nặng gánh nợ công vì biên chế
Để giữ được an toàn nợ công, yêu cầu 

đặt ra là phải cắt giảm chi tiêu công, và 
một trong những giải pháp được Chính phủ 
lựa chọn là cắt giảm biên chế. Thế nhưng, 
thực tế tình hình đang diễn biến theo chiều 
hướng ngược lại. Cùng với đó, các khoản 
nợ không chính thức cũng đẩy áp lực lên 
an toàn của nợ công.

Chi lương tăng nhanh
Theo nghiên cứu mới đây của Ngân hàng 

Thế giới (WB) tại Việt Nam, giai đoạn 2011-

2015, chi thường xuyên tăng nhanh, lên tới 

70% tổng chi ngân sách (giai đoạn trước đó 

chỉ ở mức 63%). Trong đó, đặc biệt chi lương 

tăng mạnh, năm 2009 chi lương chỉ bằng 6,2% 

GDP, tới năm 2012 đã tăng lên 7,3% GDP và 

chiếm khoảng 20% tổng chi ngân sách nhà 

nước, chủ yếu do tăng lương và tăng biên 

chế. Đặc biệt, số lượng cán bộ ở địa phương 

có năm tăng đến 20% do đưa cán bộ xã và 

giáo viên mầm non vào biên chế. Điều này 

trái ngược với lộ trình cải cách hành chính, 

với mục tiêu tăng lương trên cơ sở tinh giản 

biên chế.

“Tốc độ tăng biên chế đang cao hơn tốc 

độ tăng dân số (cao hơn 1,1%). Do đó, cần 

phân tích thêm về diễn biến chi lương trước 

khi tiếp tục tăng lương và biên chế của Chính 

phủ. Với xu hướng hiện nay, mức chi lương 

của Việt Nam có thể dễ dàng vượt mức bình 

quân của các quốc gia có thu nhập trung 

bình trong thời gian ngắn”, WB cảnh báo.

Các chuyên gia của WB đánh giá, trong 

lĩnh vực sự nghiệp, hiệu suất sử dụng nhân lực 

ở một số ngành, đặc biệt giáo dục và y tế 

chưa cao. Tình trạng dôi dư giáo viên được 

ghi nhận ở hầu hết các trường trung học cơ 

sở, dẫn tới chi lương chiếm hầu hết chi phí 

của các trường. Do đó, thay vì tăng biên chế 

có thể tăng giờ dạy của giáo viên, tăng giờ 

khám chữa bệnh của bác sĩ; tinh giản biên 

chế, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp 

công là giải pháp quan trọng được các 

chuyên gia khuyến nghị để giảm gánh nặng 

cho ngân sách nhà nước.

Nợ công tính đủ đã vượt trần
Theo Luật Quản lý nợ công, hiện các 

khoản nợ được xếp vào nợ công gồm nợ 

Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ của 

các cấp địa phương. Tổng các khoản nợ 

này hết năm 2015 bằng 61% GDP. Tuy nhiên, 

theo WB, nợ dự phòng và nợ dự phòng tiềm 

ẩn (những khoản nợ Chính phủ có thể phải 

trả thay, như nợ của doanh nghiệp nhà nước, 

nợ xây dựng cơ bản…) nếu hiện thực hóa sẽ 

càng khiến ngân sách dễ tổn thương.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hết năm 

2016, nợ đọng xây dựng cơ bản từ ngân sách 

trung ương là hơn 9.557 tỷ đồng, chưa kể nợ 

Phân tích - Bình luận
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xây dựng cơ bản ở cấp địa phương. Thực tế, 

hiện một số doanh nghiệp xây dựng lớn đang 

phải gánh các khoản nợ xây dựng cơ bản 

lớn. Như tại Tổng Cty Vinaconex đến hết năm 

2016 còn bị nợ hơn 1.185 tỷ đồng từ xây dựng 

cơ bản; Tổng Cty 319 còn bị nợ hơn 1.860 tỷ 

đồng; Tổng Cty Xây dựng Trường Sơn tới hết 

tháng 5/2017 cũng bị nợ trên 1.653 tỷ đồng…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện ngân 

sách nhà nước vẫn nợ Quỹ Bảo hiểm Xã hội 

hơn 22.000 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội 

cho người lao động làm việc trong khu vực 

nhà nước trước năm 1995 (không tính các 

khoản đã chuyển thành trái phiếu). Bộ Tài 

chính đề xuất Chính phủ cho phép chuyển 

số nợ trên sang trái phiếu trong 3 năm tới. Tuy 

nhiên, cách làm trên sẽ làm tăng trần nợ công 

của Chính phủ.

Bà Vũ Hoàng Quyên, chuyên gia kinh tế 

cao cấp của WB cho rằng, đáng lo ngại hiện 

nay là nợ của chính quyền địa phương. Tuy nợ 

địa phương hiện chưa lớn, chỉ bằng 0,9% GDP 

năm 2015 (vay trong nước hơn 73,6 nghìn tỷ 

đồng), nhưng theo bà Quyên, tình hình căng 

thẳng hơn cả nợ của cấp trung ương.

Chuyên gia kinh tế - TS Lưu Bích Hồ cho 

rằng, nợ công hiện chưa tính tới các khoản 

nợ Chính phủ có thể phải đứng ra trả thay 

nếu có rủi ro, như nợ của doanh nghiệp nhà 

nước, hay khoản ngân sách nợ bảo hiểm xã 

hội... “Nếu tính các nghĩa vụ trả nợ của Chính 

phủ thì nợ công đã vượt trần, thậm chí còn 

lớn hơn trần rất nhiều”, ông Hồ nói. Ông dẫn 

chứng, như trường hợp của Vinashin trước 

đây Chính phủ cũng phải đứng ra xử lý; hay 

hơn 70 dự án doanh nghiệp nhà nước đầu 

tư đang thua lỗ lớn hiện nay, nếu các doanh 

nghiệp không trả nợ được thì Chính phủ cũng 

phải “ra mặt”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

cho rằng, tỷ lệ nợ công vẫn tăng rất nhanh. 

Theo đó, nợ công 5 năm qua tăng trung bình 

18,4%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Trong khi chi thường xuyên cao khiến ngân 

sách nhà nước luôn căng thẳng. “Số liệu nợ 

công tính theo luật đã sát trần cho phép, 

nhưng nếu tính đủ đã vượt trần, như thêm nợ 

bảo hiểm xã hội, nợ xây dựng cơ bản, vốn 

ứng trước…Tôi nghe chuyên gia cảnh báo, 

nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ 

nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi. 

Chúng ta cần xem xét vấn đề nới trần nợ 

công, nhưng phải có phương án sử dụng hiệu 

quả, tiếp tục thế này nợ công chắc chắn khó 

khăn”, Thủ tướng nói tại Hội nghị tổng kết năm 

2016 của ngành Tài chính.

Theo: tienphong.vn

14. Như “lửa thử vàng”!
Quy định việc luân chuyển cán bộ của 

Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng vừa ký ban hành không gì khác là 
đổi mới công tác tổ chức, tuyển chọn cán 
bộ từ vĩ mô.

Theo Quy định mới, dứt khoát không luân 

chuyển những cán bộ bị kỷ luật về Trung 

ương! Cán bộ đưa vào quy hoạch, đưa đi 

luân chuyển rèn luyện thực tiễn phải là những 

người trẻ, tài năng và tâm huyết. Càng thấy 

Đảng ta luôn đau đáu xây dựng đội ngũ 
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“công bộc” đủ sức kế thừa để lãnh đạo đất 

nước với một chiến lược dài xa! Công tác cán 

bộ, chọn đúng người, xếp đúng vị trí là then 

chốt trong mọi then chốt và luôn được Đảng 

ta chỉ đạo quyết liệt.

Cẩn trọng là thế nhưng thời mở cửa đã lộ 

ra những lỗ hổng khi một bộ phận không nhỏ 

cán bộ được trao trọng trách nhưng không 

thắng nổi những cám dỗ vật chất, sa vào vụ 

lợi, kết bè, kéo cánh, thao túng quyền lực... 

làm mất uy tín của Đảng.

Phải nhìn thẳng: Những “đại án” đã, đang 

và sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử có nguyên 

do một phần từ việc chọn người đứng đầu 

chưa chuẩn, giám sát quyền lực chưa tốt. 

Chính vì người đứng đầu không chuẩn nên 

dẫn đến nhiều hệ lụy, buông lỏng quản lý dự 

án, tiền bạc... dẫn đến những sai phạm khác 

bất chấp cả quy định, quy trình trong tuyển 

dụng, bổ nhiệm cán bộ mà vụ việc của Trịnh 

Xuân Thanh ở Bộ Công thương là một ví dụ 

điển hình.

Hội nghị lần thứ Sáu của Ban Chấp hành 

Trung ương  Đảng Khóa XII bàn về chiến lược 

kinh tế - xã hội đang nóng bỏng chuyện tinh 

giản bộ máy và con người. Các bộ, ngành 

có cần quá nhiều cục, vụ, tổng cục như hiện 

nay? Hết trung tâm nghiên cứu này đến viện 

chiến lược kia... phải rà soát, sáp nhập hay 

thậm chí bỏ bớt. Phải nhìn rõ hiệu lực, hiệu 

quả của  những đơn vị hành chính trung gian 

để có những quyết định dứt khoát có nên duy 

trì nữa hay thôi. Cũng nên hiểu rằng không 

phải cứ “đẻ ra” nhiều tổng cục, vụ... mới là 

giúp cho bộ, ngành phát triển. Lĩnh vực nào, 

ngành nào cũng phải hướng mạnh đến chất 

lượng đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu, phải chắt 

lọc cái tinh, chứ không phải ở số lượng.

Càng thấy những quy định mới của Đảng 

trong chọn lựa, đào tạo, quy hoạch, luân 

chuyển để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ với 

quy trình 5 bước vừa ban hành là rất chặt chẽ 

và cụ thể. Luân chuyển không thể là nơi “trú 

ẩn” cho những cán bộ sai phạm chờ thời cơ. 

Dứt khoát càng không thể đưa về Trung ương 

những cán bộ yếu kém từ cơ sở lên. Tạo điều 

kiện cho cán bộ trẻ có năng lực vượt trội phát 

triển nhưng không vội vàng kiểu ép cho chín 

non, chín vội. Thử thách, rèn luyện, có những 

trải nghiệm từ cuộc sống sôi động, đầy biến 

hóa hằng ngày là “chảo lửa” đầy đủ nhiệt 

năng nhất, tinh luyện nên những “thỏi vàng 

mười”.

Theo: daibieunhandan.vn


