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1. Vì sao một thủ tục hành chính lĩnh 
vực y tế chậm triển khai?

 Mặc dù thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp 
dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A 
đã hoàn thiện việc xây dựng quy trình và 
kết nối hệ thống giữa Cổng thông tin một 
cửa quốc gia và Cổng tiếp nhận của Bộ 
Y tế từ 13/10/2017, nhưng đến nay, Bộ Y 
tế vẫn chưa hoàn thành việc thiết lập hệ 
thống nội bộ để có thể triển khai chính thức 
thủ tục trên.

 Đây là một trong những tồn tại đang ảnh 
hưởng tới tiến độ triển khai các thủ tục hành 
chính của Bộ Y tế thông qua Cơ chế một cửa 
quốc gia. Ngoài vướng mắc trên, theo Tổng 
cục Hải quan hiện tại Bộ Y tế chưa thống nhất 
được về yêu cầu nghiệp vụ, quy trình thủ tục, 
chỉ tiêu thông tin thực hiện nhóm thủ tục Cấp 
số lưu hành Trang thiết bị y tế loại B, C, D qua 
Cơ chế một cửa quốc gia. 

Tổng cục Hải quan cho rằng, để đảm 
bảo sớm triển khai các thủ tục hành chính 
mới của Bộ Y tế qua Cổng thông tin một cửa 
quốc gia, Bộ Y tế cần sớm hoàn thành việc 
thiết lập hệ thống nội bộ để có thể thực hiện 
thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 
trang thiết bị thuộc loại A qua Cơ chế một 
cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, bộ thực hiện thống nhất quy 
trình nghiệm vụ và chỉ tiêu thông tin nhóm thủ 
tục Cấp số lưu hành Trang thiết bị y tế loại B, 
C, D cũng như các thủ tục hành chính của Bộ 
Y tế liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế 
dự kiến triển khai qua Cơ chế một cửa quốc 
gia.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan 
để triển khai kết nối, kiểm tra, hoàn thiện hệ 
thống để thực hiện các thủ tục hành chính 
của Bộ Y tế thông qua Cơ chế một cửa quốc 
gia.

Theo: baohaiquan.vn

2. Bộ Quốc phòng nghiên cứu trả lương 
theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân hàm

Sáng 25-11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 
trung ương về Cải cách chính sách tiền 
lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có 
công do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương 
Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng 
đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách 
tiền lương tại Bộ Quốc phòng.

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá 
cao Bộ Quốc phòng đã quán triệt và thực 
hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước 
đối với chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội 
và người có công. Bộ Quốc phòng nghiên 
cứu việc chuyển hình thức trả lương theo cấp 
bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả 
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lương theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân 
hàm; hướng tới xây dựng vị trí việc làm trong 
quân đội; rà soát lại các hệ thống phụ cấp để 
tích hợp các loại phụ cấp phù hợp vào lương 
hay bổ sung phụ cấp...

HNM
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá 

cao Bộ Quốc phòng đã quán triệt và thực 
hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước 
đối với chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội 
và người có công. Bộ Quốc phòng nghiên 
cứu việc chuyển hình thức trả lương theo cấp 
bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả 
lương theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân 
hàm; hướng tới xây dựng vị trí việc làm trong 
quân đội; rà soát lại các hệ thống phụ cấp để 
tích hợp các loại phụ cấp phù hợp vào lương 
hay bổ sung phụ cấp...

Theo: baomoi.com

3. Bớt “bài ca” thành tích!
Năm 2017 sắp kết thúc, các bộ, ngành, 

địa phương, doanh nghiệp (DN) chuẩn bị 
tổng kết để nhìn lại một năm đã làm được 
những gì, đánh giá thành công và cả những 
hạn chế, yếu kém. Thành tích ai chả thích. 
Những con số đẹp long lanh qua một năm 
vượt lên khó khăn thách thức, ai chả mơ. 
Tuy nhiên, cũng phải nhìn ra non yếu, chỉ 
ra hạn chế, rào cản để có quyết sách vượt 
lên!

Đã đến lúc tư duy, chiến lược cũng phải 
khác đi trong đánh giá thành tích và nhìn 
nhận yếu kém, rào cản đang chặn đường làm 
chậm bước chân. Còn không ít bộ, ngành, 
tỉnh, huyện… báo cáo thành tích năm dài lê 
thê như bản trường ca, còn hạn chế, khuyết 
điểm chỉ điểm xuyết cho có. Có hay không 
những tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn nhà 

nước, có 2 loại báo cáo, một dành cho nội 
bộ, một để “đối ngoại”, với những con số 
khác hẳn nhau? Thế nên mới có chuyện hoan 
hô nhầm thành tích, chiến công, rồi sau lại “lòi 
ra” những con số yếu kém của làm ăn thua lỗ. 
Không ít dự án, công trình bạc tiền lớn ném 
vào đầu tư, cắt băng khởi công, diễn văn 
của chủ đầu tư đọc sang sảng như “chuông 
khánh”, nhưng sau đó đủ ngổn ngang, phơi 
cả ra những dự án đội vốn “khủng” rồi kêu 
cứu đến Chính phủ (?).

 Nói hạn chế, khuyết điểm thì ngặt              
nghèo câu chữ, nhưng thành tích, công lênh, 
thì ngôn từ vút lên bay bổng như diều gặp 
gió. Không ít đề án đổi mới giáo dục nửa vời 
tốn tiền, nhưng không thành công, chả ai 
chịu mổ xẻ do đâu, ngân sách chi cho đề án 
kêu như chuông ấy giờ thế nào? Bao nhiêu 
ngân sách dành cho đề án chống tắc nghẽn 
giao thông, chống ngập úng ở những thành 
phố lớn, hiệu quả đến đâu, không thấy ban, 
ngành nào tổng kết, trong khi vẫn nghẽn, vẫn 
ngập? Nhiều bộ, ngành khoe cắt giảm hàng 
mấy trăm thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh gây khó DN, nhưng cũng cần nhìn lại 
xem đã thực chất chưa? Cắt thủ tục này có 
“đẻ” thêm thủ tục con, cháu, chắt không?

Mới hay bệnh thành tích gây tác oai tác 
quái không nhỏ. Đã có những huyện chạy đua 
nông thôn mới mà ngập trong nợ nần. Không 
ít chuyện đầu tư vội vàng mà đẻ ra những khu 
tái định cư cả chục năm dân không đến ở. 
Có hay chục năm trước nhà đầu tư hát bài 
ca về xây cao ốc mấy chục tầng với “không 
gian châu Âu”, ngôi nhà “mơ ước”, đô thị 
“đáng sống” ở khu An Khánh phía Tây Hà Nội, 
ở quận 2 TP Hồ Chí Minh, giờ vẫn phơi giữa 
đất trời kia? Tiền bạc của nhà đầu tư liệu có 
được bao nhiêu trong những dự án này, hay 
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toàn tiền NH đầu tư vào đó cả?
Bệnh thành tích gây ra lãng phí lớn, là 

gốc rễ làm cho kinh tế đất nước chưa bền 
vững. Tổng kết năm 2017 cần nói đúng thành 
tích, chiến công, những gì đã làm được để 
phát huy. Nhưng cần hơn là dũng cảm mổ xẻ 
những non yếu, hạn chế trong điều hành kinh 
tế - xã hội, trong chỉ đạo SXKD để tìm ra giải 
pháp, kế sách tháo gỡ khó khăn, vượt qua 
thách thức, mở hướng đi lên!

Theo: daibieunhandan.vn

4. Bộ Xây dựng thực hiện hiệu quả 
Chính phủ điện tử quý III/2017

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông tin và 
Chính phủ điện tử, Bộ Xây dựng đã ban 
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số                                       
36a/NQ-CP tại Quyết định số 1434/QĐ-BXD 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Quyết định số 
1476 QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong 
hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 
2016.

Quyết định số 560 QĐ-BXD ngày 22/6/2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế 
hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 - 2020; 
Quyết định số 1351/QĐ-BXD ngày 26/12/2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế 
hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của 

cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017.
Tăng cường ứng dụng CNTT trong công 

tác quản lý nhà nước, Bộ đã xây dựng các 
Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý 
nhà nước của ngành có quy mô toàn quốc, 
trong đó có Hệ thống thông tin quản lý nhà 
và thị trường BĐS.

Về tăng cường ứng dụng CNTT trong 
công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, 
Bộ đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành tác nghiệp kết nối với Văn phòng 
Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; hiệu chỉnh phần mềm quản 
lý văn bản điện tử liên thông 4 cấp theo chỉ 
đạo của Văn phòng Chính phủ hoàn thành 
trong tháng 9/2017. Xây dựng và đưa vào vận 
hành Trang thông tin điện tử công khai năng 
lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 
xây dựng công trình, các tổ chức giám định 
tư pháp xây dựng; trang thông tin công bố 
danh sách các tổ chức đủ điều kiện đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 
quản lý vận hành nhà chung cư.

Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng các Hệ 
thống thông tin phục vụ công tác quản lý 
Nhà nước của ngành có quy mô toàn quốc, 
bao gồm: Hệ thống thông tin thống kê xây 
dựng; Hệ thống thông tin quản lý nhà và thị 
trường BĐS; nâng cấp hệ thống email công 
vụ cơ quan Bộ Xây dựng; trang bị thêm thiết 
bị tường lửa, hệ thống diệt virus và phần mềm 
gián điệp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật 
thông tin cho mạng máy tính cơ quan Bộ.

Đồng thời, triển khai 4 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3: Cấp giấy phép xây dựng; 
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng; Cấp phép thầu cho nhà thầu nước 
ngoài; Đăng ký phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng (LAS-XD). Xây dựng Cổng 
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dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng để tích 
hợp 4 dịch vụ công trực tuyến nêu trên và 
công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 
tại địa chỉ truy cập: online.moc.gov.vn

Đối với tình hình triển khai các nhiệm vụ cụ 
thể được giao tại NQ36a/NQ-CP, Bộ cũng đã 
xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp giấy phép 
xây dựng, hiện nay hệ thống đang được triển 
khai áp dụng tại Bộ Xây dựng và một số quận 
tại TP.HCM.

Trong tháng 8/2017, Bộ đã triển khai tích 
hợp dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích lên các dịch vụ công trực 
tuyến của Bộ Xây dựng theo Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Bộ cũng đã hoàn thành xây dựng 
Cổng thông tin công khai quy hoạch đô 
thị toàn quốc, đang vận hành tại địa chỉ:                            
quyhoach.xaydung.gov.vn; hoàn thành xây 
dựng các hệ thống biểu mẫu báo cáo, hệ 
thống phân cấp, phân quyền cập nhật dữ 
liệu thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Về nhiệm vụ phối hợp thiết lập Hệ thống 
thông tin đất đai - xây dựng; triển khai thực 
hiện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản 
liên thông các thủ tục công chứng, đăng ký 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và 
thuế qua mạng, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với 
Bộ TN&MT và triển khai thực hiện khi Hệ thống 
được đưa vào vận hành sử dụng chính thức.

Thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV/2017, 
Bộ Xây dựng tiếp tục tập huấn sử dụng và 
chuyển giao phần mềm cấp phép xây dựng 
trực tuyến cho các địa phương; tiếp tục số 
hóa và cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin 
công khai quy hoạch đô thị toàn quốc; hoàn 

thành và đưa vào sử dụng Hệ thống thông 
tin thống kê ngành Xây dựng; hoàn thành 
xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường BĐS.

Theo: baomoi.com
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5. Gỡ rào cản thủ tục hành chính: “Mạnh 
tay” ứng dụng công nghệ

Không thể phủ nhận, thời gian qua nhiều 
sở ngành, quận huyện TPHCM đã mở rộng 
ứng dụng công nghệ, minh bạch hóa thủ 
tục giấy tờ. Qua đó tạo chuyển biến tích 
cực trong công tác cải cách hành chính, 
được người dân, doanh nghiệp ghi nhận.

TPHCM đang từng bước chuẩn hóa thủ 
tục hành chính, tiến tới xây dựng nền hành 
chính công hiện đại. Thời gian qua, các cơ 
quan chức năng, chính quyền các cấp đã 
mạnh dạn áp dụng nhiều giải pháp, phương 
thức để cải tiến rút gọn thủ tục, quy trình giải 
quyết hồ sơ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít thủ 
tục rườm rà, khiến người dân, doanh nghiệp 
phải mệt mỏi. Thực tế trên đòi hỏi chính quyền 
các cấp, các ngành chức năng của TP cần 
có sự cải tiến hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền 
có giải pháp tháo gỡ mạnh mẽ, quyết liệt 
hơn nữa.

3 ngày có phép xây dựng
Căn nhà hiện hữu xuống cấp, ông Phạm 

Khắc Thuần (ngụ phường 15, quận 8) quyết 
định xây mới. Biết quận 8 có tiếp nhận hồ sơ 
xin cấp phép xây dựng qua mạng, ông tìm 

hiểu quy trình và áp dụng để xin phép xây lại 
căn nhà với quy mô 1 trệt, 3 lầu. “Các mẫu 
đơn điền thông tin cụ thể, yêu cầu của bộ 
hồ sơ rõ ràng nên tôi điền đơn, gửi hồ sơ qua 
mạng và nhanh chóng nhận được phản hồi 
từ bộ phận tiếp nhận đơn”, ông Thuần kể.

Tính đến nay, các quận 1, 8, Bình Tân đã 
cung cấp dịch vụ công cấp phép xây dựng 
qua mạng. Trong đó, có nơi đã triển khai dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 (làm thủ tục qua 
mạng, thanh toán lệ phí trực tuyến và nhận 
kết quả tại nhà) nên người dân ngồi nhà vẫn 
có thể hoàn thiện hồ sơ và nhận kết quả. Kèm 
theo đó là việc cung cấp ứng dụng tra cứu 
thông tin quy hoạch trực tuyến với thông tin 
chi tiết cho từng thửa đất, trong đó có các 
chỉ tiêu xây dựng như chiều cao, số tầng, lộ 
giới… 

Đây là những thông tin hữu ích, giúp người 
dân lập bản vẽ xin cấp phép xây dựng được 
chính xác, hạn chế việc phải điều chỉnh.

Đột phá hơn, ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch 
UBND quận 7, cho hay quận đã chuẩn bị 
phần mềm, tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên 
quan để triển khai thí điểm rút gọn quy trình 
cấp phép xây dựng qua mạng theo quy chế 
quản lý quy hoạch kiến trúc ở 4 tuyến đường 
số 41, 43, 45, 47 phường Tân Quy. Khi đề án này 
được triển khai, người dân có thể ngồi bất kể 
ở đâu truy cập vào mạng điền các thông tin 
về số tờ, số thửa khu đất của mình thì sẽ biết 
được nơi đó được xây dựng công trình với 
chiều cao tối đa, khoảng lùi ra sao… Từ đó, 
người dân đăng nhập các thông tin, yêu cầu 
thì trong vòng 3 ngày sẽ được cấp phép xây 
dựng. Nghĩa là người dân hoàn toàn không 
cần phải đến quận nộp hồ sơ, cũng không 
phải lập bản vẽ xin phép xây dựng như hiện 
nay.

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Chính quyền các cấp cùng các sở ngành đã 
có nhiều nỗ lực nhưng thủ tục hành chính vẫn 
còn rờm rà là nỗi ám ảnh của người dân. Trong 
ảnh: Người dân lấy số thứ tự chờ làm thủ tục hành 
chính ở quận 1. Ảnh: KIỀU PHONG
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Cải cách đón khách quốc tế
Từ tháng 3-2017, bước vào khu vực ga đến 

quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), hành 
khách dễ dàng nhìn thấy 2 cửa treo bảng 
điện tử hướng dẫn màu xanh: “Cửa xanh” 
(Không phải khai báo hải quan - Nothing to 
declare) và 2 cửa treo bảng điện tử hướng 
dẫn màu đỏ: “Cửa đỏ” (Phải khai báo hải 
quan - Goods to declare).

Tại “Cửa xanh”, nhân viên hải quan đứng 
sẵn, hướng dẫn hành khách chọn luồng sang 
“Cửa đỏ” để kiểm tra nếu phát hiện có dấu 
hiệu nghi vấn. Những hành khách không có 
hàng hóa phải khai báo sẽ tiến vào khu vực 
cửa xanh làm thủ tục. Nếu cơ quan hải quan 
không phát hiệu bất thường thì hành khách 
di chuyển qua cửa, thực hiện thủ tục nhập 
cảnh tiếp theo mà không phải chờ cán bộ 
hải quan kiểm tra hành lý như trước kia. Sau 
khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, hành khách 
đến lấy hành lý ký gửi (nếu có) rồi ra khỏi sân 
bay. Công đoạn mang hành lý sang kiểm tra 
tại khu vực đặt máy soi của cơ quan hải quan 
cũng được lược bỏ.

Trong việc phân luồng này, hành khách 
chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 
về thông tin mình khai báo. Họ căn cứ vào 
tình trạng hàng hóa để chọn đi qua “Cửa 
đỏ” hoặc “Cửa xanh”. Theo thống kê từ Cục 
Hải quan TPHCM, 95% hành khách trong mỗi 
chuyến bay được thông quan cửa xanh. Giải 
pháp phân luồng giảm thủ tục trên được 
hành khách cả người Việt lẫn người nước 
ngoài đồng tình. Chị Emi Kawasaki (đến 
từ Nhật Bản) nhận xét: “So với lần đầu đến                            
TPHCM vào 2 năm trước, bây giờ tôi cảm thấy 
hài lòng hơn vì thời gian làm thủ tục nhập 
cảnh đã rút ngắn hơn nhiều. Cũng như tôi, 
nhiều hành khách tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ”.

Ngành hải quan TPHCM cũng đang triển 
khai đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại 
cảng biển nhằm giúp doanh nghiệp kinh 
doanh cảng, kho bãi tiếp cận thông tin dưới 
dạng điện tử. Qua đó, doanh nghiệp có thể 
giảm thiểu nhiều hồ sơ, giấy tờ trong quá trình 
trao đổi với hãng vận tải cũng như cơ quan 
hải quan.

Sau một thời gian quận Thủ Đức triển khai 
cung cấp thông tin quy hoạch trên mạng, 
hiện mỗi ngày có khoảng 800 lượt tra cứu. 
Theo ông Trần Hoàng Thanh (ngụ phường Linh 
Tây), trên địa bàn quận còn nhiều khu vực đất 
trống, được quy hoạch làm công viên cây 
xanh, công trình công cộng… Do đó, việc 
cung cấp bản đồ quy hoạch trực tuyến này 
rất hữu ích cho người dân, tránh mua nhầm 
đất đang bị quy hoạch.

Cũng là địa bàn ngoại thành, quận 9 
còn có một số lượng lớn người dân chưa làm 
thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận nhà, 
đất (GCN) lần đầu. Do đó, để tạo thuận tiện 
cho dân, từ tháng 6-2017, UBND quận 9 giao 
UBND 13 phường thí điểm tiếp nhận, trả hồ sơ 
đăng ký cấp GCN lần đầu, thay vì phải đến 
chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 
9 như trước. Cách làm này không chỉ giúp 
người dân đỡ phải nhọc công đi lại mà còn 
giảm tải cho chi nhánh, đồng thời đẩy nhanh 
tiến độ cấp GCN.

Theo: sggp.org.vn

6. Hà Nội: Nỗ lực cải cách hướng về 
người nộp thuế

Những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội 
luôn nỗ lực cải cách, cắt giảm thủ tục thuế; 
lắng nghe những phản ánh về chính sách 
thuế, về thủ tục hành chính thuế và thái độ 
phục vụ của công chức thuế khi tiếp xúc 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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với người nộp thuế (NNT) để chấn chỉnh kịp 
thời các sai phạm, thiếu sót. 

Doanh nghiệp, người nộp thuế là mục 
tiêu cải cách

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Thuế kiêm Cục trưởng 
Cục Thuế TP Hà Nội, những năm qua, ngành 
Thuế Thủ đô đẩy mạnh cải cách hành chính 
thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo 
thuận lợi cho DN, NNT.

Cục Thuế TP Hà Nội đã đưa các ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) vào các bước, 
các khâu trong công tác quản lý thuế. Đến 
nay, trên địa bàn đã có 98% DN kê khai thuế 
qua mạng và trên 95,36% số tiền thuế của DN 
nộp theo phương thức điện tử. Tỷ lệ này đã 
vượt chỉ tiêu Nghị quyết 19 đề ra, đã giảm thời 
gian, chi phí cho NNT và cho cả cơ quan thuế 
trong kê khai, nộp thuế.

Ông Mạnh cho biết, tại Cục Thuế TP Hà 
Nội, 100% cán bộ, công chức thuế đã sử dụng 
thư điện tử trong giải quyết công việc, trao 
đổi thông tin với NNT. Cục Thuế đã xây dựng 
ứng dụng gửi thư tự động - ASM để chuyển 
thông tin đến toàn bộ DN trên địa bàn. Đây 
là kênh thông tin quan trọng gắn kết cơ quan 
thuế với DN; qua đó cung cấp thông tin về 
các chính sách thuế mới, tiếp nhận những 

vướng mắc, khó khăn của NNT để có hướng 
dẫn, giải quyết kịp thời; cung cấp số nợ thuế 
để NNT nắm, rà soát, đối chiếu, điều chỉnh kịp 
thời khi có sai lệch…

Đặc biệt, việc đăng ký kinh doanh thành 
lập DN, cấp mã số thuế tự động trong thời 
gian không quá 30 phút, giảm 87,5% thời gian 
thực hiện so với quy định là 4 tiếng đồng hồ 
trước đây, giúp DN, NNT tiết kiệm thời gian, chi 
phí đi lại; có thể nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi có 
máy tính kết nối internet. Cục Thuế TP Hà Nội 
cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan 
trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên 
quan đến đất đai, đã rút ngắn thời gian giải 
quyết hồ sơ từ 5 ngày xuống 3 ngày; đảm bảo 
tính công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc 
để người sử dụng đất nắm được thời gian giải 
quyết hồ sơ ở từng bộ phận, từng cơ quan 
tạo được sự động thuận của NNT.

Đồng hành cùng người nộp thuế
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho DN, Cục Thuế Hà Nội luôn chủ động      
nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên 
quan trong việc xây dựng các kênh thông tin 
để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của 
NNT; từ đó tham mưu, kiến nghị cơ chế chính 
sách thuế phù hợp thực tiễn giúp cộng đồng 
DN, NNT tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển sản 
xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo nguồn 
thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. 10 
tháng đầu năm 2017, Cục Thuế đã tổ chức 54 
lớp tập huấn miễn phí cho 8.233 NNT và cán 
bộ, công chức thuế. Ngành thuế Hà Nội cũng 
đã tập trung nhân lực, tài lực để hỗ trợ tối đa 
cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, nhất là 
tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế. Qua 
các hội nghị đối thoại, tọa đàm và các buổi 
làm việc trực tiếp với DN, Cục Thuế đã chủ 
động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Cán bộ thuế Hà Nội giải đáp các thắc mắc 
của người nộp thuế.
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tiếp thu ý kiến, kiến nghị và giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc của DN tạo điều 
kiện để DN hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hiệu quả, thực hiện đúng chính sách, pháp 
luật thuế và đóng góp ngày càng nhiều cho 
ngân sách Nhà nước.

Ngay cả với các DN, tổ chức thuộc diện 
chây ì nộp thuế, bên cạnh các biện pháp 
cưỡng chế kiên quyết, Cục Thuế cũng đã 
tham mưu với lãnh đạo UBND TP để tổ chức 
gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn và đôn 
đốc nộp thuế. Sau các cuộc gặp, những DN, 
NNT này cũng đã có các cam kết nộp số tiền 
thuế, tiền đất của các dự án còn nợ…

Theo: kinhtedothi.vn

7. Làm thủ tục hành chính ở Ayun Pa, 
Gia Lai: Chỉ cần một cú nhấp chuột

Gần 1 tháng nay, người dân thị xã Ayun 
Pa khi cần thực hiện các thủ tục giấy tờ liên 
quan đến cơ quan Nhà nước thì chỉ cần 
ngồi ở nhà mở mạng máy tính ra để thực 
hiện các kê khai theo biểu mẫu rồi thực 
hiện “một cú nhấp chuột” là xong.

Ở nhà cũng làm được thủ hành chính
Thị xã Ayun Pa đã chính thức khai 

trương cổng thông tin điện tử dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 của thị xã tại địa chỉ                           

http:/dvcayunpa.gialai.gov.vn. Đây là đơn vị 
hành chính cấp huyện đầu tiên được UBND 
tỉnh chọn thí điểm tổ chức dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3. 

Ông Nguyễn An Hiền - Phó Chánh Văn 
phòng UBND thị xã phụ trách bộ phận một 
cửa cho hay, dịch vụ công trực tuyến là dịch 
vụ hành chính công và các dịch vụ khác 
của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho 
các tổ chức, cá nhân qua môi trường mạng         
internet. Khi triển khai dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, công dân, tổ chức có thể thực hiện 
giao nộp các hồ sơ hành chính cho cơ quan 
Nhà nước qua môi trường mạng, sau đó có 
thể theo dõi tiến độ xử lý và nhận thông báo 
trả kết quả xử lý. Như vậy, công dân, tổ chức 
chỉ phải đến cơ quan Nhà nước 1 lần để nộp 
các giấy tờ chứng thực (nếu có) và nhận kết 
quả, còn lại mọi quá trình khác đều thực hiện 
qua môi trường mạng.

Ông Phạm Hồng Đăng Khoa ở tổ 4 phường 
Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) là một trong số 
những người dân đầu tiên trên địa bàn thị xã 
thực hiện kê khai thủ tục hành chính bằng môi 
trường mạng internet. Ông thực hiện thủ tục 
đăng ký biến động quyền sử dụng đất. Nếu 
như trước đây ông phải ôm cả chồng hồ sơ 
lên bộ phận một cửa để nộp và kê khai, thậm 
chí là phải chạy lên chạy xuống nhiều lần ở 
nhiều cơ quan, mất nhiều ngày liền mới hoàn 
tất được thủ tục. Còn bây giờ ông chỉ cần 
ngồi ở nhà vào trang mạng dịch vụ công trực 
tuyến của thị xã, đăng ký một tài khoản rồi kê 
khai các thủ tục giấy tờ theo hướng dẫn. “Khi 
thiếu một loại giấy tờ nào đó tôi được email 
hướng dẫn bổ sung kịp thời. Sau khi kê khai 
hoàn tất các thủ tục, tôi chỉ phải thực hiện 1 
cái nhấp chuột en-tơ và được mạng thông 
báo chấp nhận hồ sơ và có hẹn ngày cầm 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Thị xã Ayun Pa công bố dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3. Ảnh: Đức Phương
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bản sao chứng thực giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng lên 
bộ phận 1 cửa để đối chiếu, sau đó hẹn đến 
ngày 7-12 lấy kết quả” - ông Khoa cho hay.

Cũng theo ông Khoa, nhờ có am hiểu về 
máy vi tính nên ông thực hiện việc kê khai 
các thủ tục hành chính qua mạng rất đơn 
giản và tiện lợi. Còn nếu như người nào không 
am hiểu máy vi tính thì chỉ cần nhờ người thân 
hướng dẫn, kê khai giúp một tài khoản trên 
trang mạng và làm theo các hướng dẫn là 
thực hiện được. “Ngoài việc thuận lợi nhờ 
không phải đi lại nhiều lần, đỡ mất thời gian, 
tiết kiệm chi phí thì thực hiện kê khai thủ tục 
hành chính qua mạng internet còn được 
minh bạch, rõ ràng là hồ sơ có được chấp 
nhận giải quyết hay không, chi phí thực hiện 
thủ tục hết bao nhiêu tiền. Nếu người dân có 
nhu cầu được Bưu điện trả kết quả ngay tại 
nhà thì hệ thống mạng cũng cho biết là mình 
phải chi trả thêm một khoản phí đã ấn định rõ 
luôn” - ông Khoa vui vẻ nói.

Sau gần 1 tháng triển khai dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, đã có 21 hồ sơ điện tử 
của người dân được bộ phận một cửa của 
Văn phòng UBND thị xã Ayun Pa tiếp nhận xử 
lý.

Cơ hội xây dựng chính quyền điện tử
Nhận thức rõ việc hiện đại hóa nền hành 

chính là một trong những khâu đột phá trong 
lộ trình cải cách hành chính công phục vụ 
nhân dân, vì vậy trong thời gian qua, Thị ủy, 
UBND thị xã Ayun Pa đã tập trung chỉ đạo đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
cải cách hành chính. 

 Để có được bước đột phá, UBND thị xã 
Ayun Pa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông xác định các nhóm thủ tục hành chính 
sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3. Sau đó, Trung tâm Công nghệ thông tin 
tỉnh xây dựng phần mềm dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 thị xã Ayun Pa. Ông Nguyễn 
Dũng - Giám đốc TT Công nghệ thông tin tỉnh 
cho hay: Trước khi chính thức công bố dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, phần mềm này đã 
được chạy thủ nghiệm hơn 1 tháng (từ ngày 
21-9), cho kết quả vận hành suôn sẻ, chưa 
thấy có trục trặc gì lớn. “Các cơ quan, đơn 
vị chuyên môn của thị xã đã được tập huấn, 
cập nhật việc sử dụng cổng thông tin dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3. Người dân có nhu 
cầu cũng sẽ được nhân viên kỹ thuật của Bưu 
điện Ayun Pa hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể, miễn 
phí cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3. Nhờ việc ứng dụng phần mềm để 
liên thông giữa các ngành nên rút ngắn thời 
gian giải quyết hồ sơ. Đồng thời đây cũng là 
cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ 
sơ, dữ liệu điện tử của công dân” - ông Dũng 
cho hay.

Đến nay thị xã Ayun Pa đã hoàn tất 36 thủ 
tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3. Chủ tịch UBND thị xã Ayun 
Pa Nguyễn Văn Lộc đặt kỳ vọng việc triển 
khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên 
địa bàn thị xã sẽ phát huy tốt hiệu quả, giải 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Chỉ cần 1 máy tính có kết nối mạng người dân 
thị xã Ayun Pa ngồi ở đâu cũng có thể thực hiện 
thủ tục hành chính. Ảnh: Đức Phương
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quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi, tạo 
sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân đối với 
chính quyền địa phương. “Song song với việc 
triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
thị xã sẽ tiếp tục hoàn thiện để triển khai dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4, tiến đến hoàn 
tất trung tâm hành chính công và xây dựng 
chính quyền điện tử” - Chủ tịch UBND thị xã 
Ayun Pa Nguyễn Văn Lộc, nói.

Theo: baogialai.com.vn

8. Thanh Hóa khai trương Trung tâm 
hành chính công nghìn m2

Sáng nay, Văn phòng UBND tỉnh Thanh 
Hóa đã khai trương Trung tâm hành chính 
công (TTHCC), đây là bước đột phá nhằm 
giảm thiểu các thủ tục hành chính. 

Trung tâm hành chính công được thành 
lập trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ 
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, TTHCC là đầu mối tập trung để 
thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, 
giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục 
hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá 
nhân theo quy định, với chức năng giải quyết 
1.236/1.427 thủ tục hành chính của 15 cơ 
quan sở, ban, ngành.

Trung tâm được bố trí tại tầng 1 và sảnh 
tầng 2 của Thư viện tỉnh với diện tích khoảng 
1.000m2, với 34 bàn giao dịch của các sở, 
ban, ngành để tiếp nhận hồ sơ; có các bàn 
hướng dẫn, thu phí, lệ phí và trả kết quả thủ 
tục hành chính trực tiếp và gián tiếp qua bưu 
điện.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin 
theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất 
trong giải quyết thủ tục hành chính, trung tâm 
thực hiện tốt vai trò của mình là đầu mối xây 
dựng và triển khai hệ thống phần mềm xử lý 
thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị 
liên quan, bảo đảm kết nối việc quản lý hồ sơ 
từ trung tâm về các sở, ngành và ngược lại.

Bên cạnh đó, hệ thống này còn cho phép 
công dân, doanh nghiệp đánh giá trực tiếp 
thái độ phục vụ của công chức, qua đó tăng 
tính minh bạch, hạn chế tiêu cực trong giải 
quyết các thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn 
Đình Xứng nhấn mạnh, việc đưa TTHCC là tiền 
đề quan trọng tạo bước đột phá mạnh mẽ 
đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh 
giai đoạn 2017-2020. 

Với phương châm “Công khai, minh bạch, 
chính xác, hiệu quả”, cải cách hành chính lấy 
người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục 
vụ để góp phần nâng cao hiệu lực chỉ đạo, 
điều hành của các cấp, hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự 
thuận lợi cao nhất cho tổ chức, công dân.

Theo: vietnamnet.vn

9. Tỉnh vùng cao Điện Biên theo kịp miền 
xuôi về thuế điện tử

Các ứng dụng khai, nộp thuế, hoàn 
thuế điện tử không còn xa lạ với các DN 
dưới xuôi. Tuy nhiên, với một tỉnh miền núi 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Lễ khai trương Trung tâm hành chính công 
sáng nay tại Thanh Hóa
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như Điện Biên, để giúp DN triển khai các 
dịch vụ thuế điện tử, đồng thời hoàn thành 
các chương trình cải cách và hiện đại hóa 
là công việc không đơn giản, đòi hỏi công 
tác tuyên truyền, hỗ trợ phải được đặc 
biệt chú trọng. Đó là nhận định của Phó 
Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên, Bùi Mạnh 
Chuyển khi chia sẻ với phóng viên.

Chia sẻ về việc vận động DN thực hiện 
khai, nộp thuế điện tử, Phó Cục trưởng Bùi 
Mạnh Chuyển cho biết: cũng giống như các 
tỉnh vùng cao thuộc khu vực Tây Bắc, Điện 
Biên có địa hình đồi núi cao, giao thông đi 
lại khó khăn, nên hầu hết các DN phát triển 
không ổn định; thiếu vốn để đầu tư đổi mới 
trang thiết bị công nghệ thông tin. Vì thế, việc 
triển khai các ứng dụng của ngành thuế để 
hỗ trợ DN giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí 
trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với NSNN 
gặp không ít khó khăn. Thêm vào đó, toàn 
tỉnh Điện Biên chỉ có hơn 1.000 DN, hoạt động 
chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nên 
lượng hóa đơn sử dụng ít, người nộp thuế hầu 
như không phải xếp hàng chờ đợi khi thực 
hiện nghĩa vụ với NSNN. Chưa kể, để khai và 
nộp thuế điện tử, DN phải đăng ký chữ ký số 
và phải trả phí hàng năm từ 1-2 triệu đồng. 
Nếu DN sử dụng hóa đơn ít và kê khai theo 
quý, thì chi phí cho mỗi hóa đơn sẽ bị đẩy lên 
cao, nên một số tổ chức, cá nhân chưa “mặn 

mà” với phương thức kê khai nộp thuế mới.
Để giúp DN hiểu và thực hiện các ứng 

dụng khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, đồng 
thời hoàn thành các chỉ tiêu cải cách thủ tục 
hành chính được giao, Cục Thuế tỉnh Điện Biên 
đã tăng cường các hình thức tuyên truyền, 
hỗ trợ người nộp thuế. Theo đó, cơ quan thuế 
các cấp đã triển khai tập huấn cho tất cả 
các DN trên địa bàn về lợi ích, cách thức thực 
hiện khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Đồng 
thời, phối hợp với các phương tiện thông tin 
đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền để bảo 
đảm việc triển khai các dịch vụ được thông 
suốt, an toàn, hiệu quả. Cục Thuế Điện Biên đã 
gửi công văn đến các đơn vị cung cấp phần 
mềm kế toán, các tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thư số, tổ chức T-VAN… có chính sách 
hỗ trợ, miễn giảm giá dịch vụ cho các DN mới 
tham gia triển khai, hoặc DN khởi nghiệp. Cơ 
quan thuế cũng làm việc với các ngân hàng 
thương mại trên địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ DN 
trong quá trình triển khai. Nhờ đó đến hết quý 
III/2017, 100% DN trên địa bàn đã thực hiện 
đăng ký khai thuế qua mạng, với hơn 8.600 
hồ sơ khai thuế; 1.038 đơn vị đăng ký kê khai 
thuế điện tử (đạt tỷ lệ 96%); 623 đơn vị thực 
hiện nộp thuế điện tử với số tiền nộp NSNN 
trên 287 tỷ đồng. Cục Thuế đã hoàn thuế theo 
phương thức điện tử đối với 4 hồ sơ của DN, 
với số thuế được hoàn trên 6,8 tỷ đồng. 

Đánh giá về dịch vụ điện tử của cơ 
quan thuế, Phó Giám đốc công ty xăng dầu        
Petrolimex Điện Biên, ông Quàng Văn Xuân 
cho biết, việc triển khai nộp thuế điện tử đã 
tiết kiệm khá nhiều thời gian và chi phí cho DN. 
Bởi đặc thù của ngành xăng dầu là doanh 
thu hàng ngày từ các công ty thành viên sẽ 
được chuyển thẳng vào tài khoản của Tổng 
công ty tại Hà Nội. Cuối tháng, Tổng công ty 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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sẽ chuyển lại số tiền thuế để đơn vị nộp NSNN. 
Với số tiền nộp thuế bình quân trên 140 tỷ 
đồng/năm, nếu làm thủ công như trước đây 
sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Nhưng với 
dịch vụ nộp thuế điện tử, công việc đã nhẹ 
nhàng hơn rất nhiều. Mọi thao tác đều thực 
hiện trên máy tính, nên DN có thể chủ động 
nộp thuế mọi lúc, mọi nơi. Với những hiệu quả 
thiết thực của dịch vụ thuế điện tử đem lại, dự 
kiến trong tháng 4 năm 2018, Công ty sẽ nâng 
cấp phần mềm quản lý và thực hiện xuất hóa 
đơn điện tử ngay tại các cột bơm xăng.   

Từ kinh nghiệm thực tế công tác quản lý, 
lãnh đạo Cục Thuế Điện Biên nhận định: mặc 
dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển 
khai các dịch vụ thuế điện tử, nhưng có thể 
thấy, đây là giải pháp hiệu quả, góp phần 
thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực 
thuế, nhất là trong thời đại bùng nổ công nghệ 
thông tin như hiện nay. Chính vì vậy, trong thời 
gian tới cùng với việc kiểm soát, cập nhật 
thường xuyên các thủ tục hành chính thuế, 
Cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các 
giải pháp tuyên truyền hỗ trợ, vận động để 
DN thấy được những tiện ích của các dịch 
vụ thuế điện tử và chủ động tham gia, từ đó 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoàn thành tốt 
nghĩa vụ thuế với NSNN.

Theo: tapchithue.com.vn

10. TP Hồ Chí Minh tiếp công dân thường 
xuyên, đột xuất để lắng nghe dân

Công tác tiếp công dân cần diễn ra 
thường xuyên, đột xuất để chính quyền 
lắng nghe, thấu hiểu người dân, đó là cơ 
sở hướng đến xây dựng chính quyền TP Hồ 
Chí Minh công khai, minh bạch thực sự vì 
dân và lo cho dân.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch 

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết như trên khi nói 
về công tác tiếp công dân tại TP Hồ Chí Minh 
hiện nay.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, công tác 
tiếp công dân của TP Hồ Chí Minh bước đầu 
đã giải quyết kịp thời các trường hợp phát 
sinh, giải quyết dứt điểm những trường hợp 
khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài góp phần 
làm giảm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo 
trong nhân dân và đơn thư vượt cấp. Đồng 
thời, nhờ công tác tiếp công dân tích cực 
mà chính quyền các cấp đã công khai, minh 
bạch hơn trong việc triển khai thực hiện các 
dự án, quan tâm, lắng nghe nguyện vọng, 
yêu cầu chính đáng của công dân.

“Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh là thành phố 
đông dân nên tình hình tiếp công dân vẫn 
diễn biến phức tạp, vì vậy để người dân thấu 
hiểu chính quyền, giảm các vụ khiếu nại, tố 
cáo... trước tiên các đơn vị, các sở ngành, 
UBND các quận huyện… cần duy trì định kì 
thường xuyên, cũng như đột xuất việc tiếp 
công dân. Khi tiếp công dân, các đơn vị cần 
chuẩn bị kỹ hồ sơ, cách xử lý để người dân 
thấu hiểu, thỏa mãn cách giải quyết của 
chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp

Ngành thuế thực hiện tiếp công dân thường 
xuyên để giải đáp thắc mắc của dân. Ảnh chụp 
tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh
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hành chính trong quá trình tiếp công dân để 
xử lý các vụ việc ngay tại địa phương, tránh 
tình trạng khiếu nại lên cấp trên”, ông Huỳnh 
Cách Mạng cho biết thêm.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, 
3 năm gần đây, toàn thành phố đã tổ chức 
tiếp 135.240 lượt công dân đến khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh... Trong đó, cấp 
thành phố tiếp công dân khoảng 9.570 lượt; 
cấp sở - ngành tiếp khoảng 14.100 lượt; cấp 
quận - huyện tiếp khoảng 71.700 lượt và cấp 
xã - phường - thị trấn tiếp khoảng 39.900 lượt.

Theo: baotintuc.vn

11. Hà Nội xử lý 1 trường hợp kê khai tài 
sản không trung thực

UBND thành phố Hà Nội cho biết, có 1 
trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai tài 
sản, thu nhập không trung thực.

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội nhận 
định, công tác cải cách hành chính tiếp tục 
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu 
đột phá, được tổ chức, triển khai đồng bộ, 
toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ 
quan, đơn vị, hướng tới nền hành chính hành 
động và phục vụ.

Thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thành 
phố thành 5 Ban Quản lý dự án chuyên ngành 
thuộc thành phố, 3 Ban Quản lý dự án duy tu 
trực thuộc Sở, 3 Ban Quản lý dự án giữ nguyên 
theo đặc thù và 30 Ban Quản lý dự án khu vực 
thuộc quận, huyện, thị xã.

Thành phố cũng hoàn thành sáp nhập 3 
Quỹ (Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ 
Phát triển đất Thành phố và Quỹ Bảo vệ 
môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường) thành 1 Quỹ để tập trung các nguồn 
lực, nâng cao hiệu quả hoạt động;...

Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu 
nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng 
phí, UBND thành phố cho biết, các cơ quan 
hành chính của thành phố đã tiếp 41.417 lượt 
công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh.

Các cơ quan hành chính của thành phố 
đã tiếp 502 lượt đoàn đông người đến khiếu 
nại tố cáo; đã tiếp nhận và xử lý 40.706 đơn 
các loại, nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu 
liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất 
đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây 
dựng, chế độ chính sách, công tác dồn điển, 
đổi thửa…

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã thu hồi 
cho nhà nước 3,016 tỷ đồng và 1.900 m2 đất; 
hoàn trả cho công dân 6,02 tỷ đồng và 840 
m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 
tập thể và 61 cá nhân để xảy ra sai phạm; 
chuyển cơ quan điều tra 4 vụ .

Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu 
nhập năm 2016 của thành phố cho biết, tổng 
số người phải kê khai tài sản, thu nhập của 
thành phố là 35.041 người. Số người đã kê khai 
tài sản, thu nhập là 35.033 người. Có 8 người 
chưa thực hiện kê khai. Có 1 trường hợp bị xử 
lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không 
trung thực.

UBND thành phố cũng cho biết, đã chỉ 
đạo chính quyền địa phương rà soát, giải 
quyết các mâu thuẫn, khiếu nại trong nhân 
dân để đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức thực 
hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ 
chức, xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham 
nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, kinh doanh đa cấp.

Đặc biệt, thành phố cho biết, đã tập 
trung chỉ đạo, xử lý vụ việc liên quan đến 

Tin cải cách hành chính ở các tỉnh, tp
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điểm nóng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. 
Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, 
ngăn chặn việc lợi dụng các vấn đề chính trị, 
xã hội nhạy cảm, nhất là sự cố về môi trường 
tại một số tỉnh miền Trung, để kích động gây 
rối, tuần hành trái pháp luật.

Tổ chức, triển khai các cao điểm tấn 
công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh 
với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội 
phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, kinh doanh 
đa cấp; điều tra, phát hiện các vụ án tham 
nhũng, trọng điểm trên một số lĩnh vực.

Theo báo cáo, về tội phạm hình sự, các 
cơ quan chức năng thành phố đã điều tra 
khám phá hơn 4.208 vụ, 7.894 đối tượng, triệt 
phá 742 ổ, 4.125 đối tượng tệ nạn xã hội. Về 
tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, 
đã phát hiện, khám phá 2.662 vụ, 2.748 đối 
tượng, trong đó có 22 vụ phạm tội về tham 
nhũng và chức vụ, đã khởi tố điều tra 220 vụ, 
279 bị can...

Theo: tienphong.vn

12. Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của 
Tỉnh ủy: Bước chuyển từ “quản lý” sang 
“phục vụ”

Ngày 27.4.2016, Tỉnh ủy (khóa XXI) ban 
hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh 
công tác cải cách hành chính (CCHC) trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (viết tắt 
là Nghị quyết 03). Theo đánh giá của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, sau hơn một năm triển 
khai thực hiện Nghị quyết 03, với sự vào 
cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh 
đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Nhanh, đúng hẹn
Thực hiện Nghị quyết 03, khâu cải cách 

trung tâm hành chính (TTHC) được UBND 
TP.Hội An xác định là nhiệm vụ trọng tâm 
trong chương trình CCHC của địa phương. 
Trên cơ sở đó, UBND thành phố thường xuyên 
chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn 
đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn 
thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất 
lượng thực hiện TTHC trên các lĩnh vực. Điển 
hình như Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản 
văn hóa thành phố đã tiến hành rà soát, rút 
ngắn thời gian giải quyết TTHC về điều chỉnh 
quy trình cấp phép tu bổ, tôn tạo di tích tại 
khu vực IIA từ 20 ngày xuống còn 15 ngày và 

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

Giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả UBND thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.L
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quy trình điều chỉnh giấy phép tu bổ, tôn tạo 
di tích tại khu vực IIA từ 15 ngày xuống còn 10 
ngày. Hay việc thành phố hướng dẫn quy trình 
giải quyết hồ sơ chỉnh lý biến động đất đai 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả thành 
phố, trong đó quy định cụ thể thành phần hồ 
sơ, trình tự, thời gian thực hiện…, giúp việc 
giải quyết hồ sơ của công dân được nhanh 
chóng, thuận lợi và đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP.Hội An - Nguyễn Văn 
Dũng cho biết, việc công khai, minh bạch 
thông tin về TTHC được các đơn vị, địa 
phương thực hiện cơ bản đầy đủ, thường 
xuyên và kịp thời với nhiều hình thức như niêm 
yết công khai tại bảng hướng dẫn, đăng tải 
trên cổng/trang thông tin điện tử, đọc trên hệ 
thống truyền thanh... Đồng thời tập trung rà 
soát TTHC, cập nhật đầy đủ TTHC do cơ quan 
có thẩm quyền công bố cũng như các quy 
định hành chính có liên quan và triển khai 
thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cơ chế 
“một cửa” tiếp tục được địa phương triển 
khai đồng bộ, trong đó chú trọng nâng cao 
chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục của tổ 
chức, công dân. “Hiện, 100% số xã, phường 
đã thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải 
quyết TTHC theo thẩm quyền. Các lĩnh vực áp 
dụng cơ chế “một cửa” đều được xây dựng 
quy trình cụ thể, có hướng dẫn chi tiết trình 
tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, lệ 
phí (nếu có)… được niêm yết công khai tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, 
phường. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ giải quyết 
hồ sơ đúng hẹn cho tổ chức, công dân tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố luôn 
đạt hơn 97%” - ông Nguyễn Văn Dũng cho 
hay.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương
Tại Điện Bàn, qua một năm triển khai Nghị 

quyết 03 của Tỉnh ủy, UBND thị xã ban hành và 
thực hiện kế hoạch khảo sát, thăm dò ý kiến 
của công dân, doanh nghiệp đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên 
địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ hài 
lòng và rất hài lòng đạt 95,59% (1.106/1.157 
phiếu đánh giá). Một số đơn vị, địa phương 
có tỷ lệ hài lòng đạt 100% như Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả UBND thị xã, các xã - 
phường Điện Thọ, Điện Nam Bắc, Điện Tiến, 
Điện Thắng Bắc, Điện Minh, Điện Trung, Điện 
An, Điện Thắng Trung. Theo UBND thị xã Điện 
Bàn, trong 9 tháng đầu năm 2017, riêng trên 
lĩnh vực đất đai và LĐ-TB&XH, tỷ lệ trễ hẹn giải 
quyết TTHC giảm từ 13,7% (cùng kỳ năm 2016) 
xuống còn 5,9%. Còn tại Sở LĐ-TB&XH, Giám 
đốc sở Huỳnh Tấn Triều cho biết, đơn vị đã 
tập trung rà soát, niêm yết công khai TTHC để 
nhân dân theo dõi và giám sát việc thực hiện 
của đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng 
sáng kiến vào giải quyết nhiệm vụ, nhất là giải 
quyết TTHC như kiểm tra hồ sơ của tổ chức 
qua thư điện tử; tiếp tục phối hợp với Bưu điện 
tỉnh cung cấp dịch vụ trọn gói chuyển phát 
kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực việc 
làm; phát động cán bộ, công chức đăng ký 
sáng kiến, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Huỳnh Khánh Toàn, với sự sâu sát, quyết liệt 
của UBND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành 
thực hiện nhiệm vụ CCHC trong toàn tỉnh 
ngày càng được lãnh đạo các sở, ngành, 
địa phương quan tâm đẩy mạnh và tập trung 
triển khai có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành 
đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, các cấp tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng 
cao trách nhiệm của người đứng đầu trong 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện 

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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đúng quy định về việc xin lỗi công dân đối với 
các trường hợp trả kết quả giải quyết TTHC 
trễ hẹn. Nhiều nơi tổ chức họp giao ban định 
kỳ, hội nghị sơ kết thực hiện công tác CCHC, 
phân tích kết quả chỉ số CCHC, qua đó đánh 
giá những mặt được, nghiêm túc kiểm điểm, 
làm rõ tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của 
cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời đưa 
ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc 
phục nhằm nâng cao hiệu quả CCHC.

 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
Từ những kết quả đạt được, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy khẳng định, nền hành chính của 
tỉnh đã có bước chuyển từ “quản lý” sang 
“phục vụ” theo mục tiêu Nghị quyết 03 đã đề 
ra. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nhìn 
nhận, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 
cấp ủy đảng thường xuyên, liên tục, tạo sức 
lan tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến 
nhận thức và hành động của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ CCHC. Việc xây dựng chương 
trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết 03 được 
các địa phương, sở, ban ngành thực hiện   
nghiêm túc, kịp thời, có sự đồng bộ, hệ thống 
và đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như 

việc tổ chức triển khai, phân công thực hiện. 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang, đó là 
yếu tố quan trọng để triển khai CCHC thành 
công ở các cấp, ngành. Từ thực tiễn có thể 
thấy, việc quán triệt, nhận thức đầy đủ tầm 
quan trọng CCHC của cấp ủy đảng là vấn đề 
quyết định trong triển khai, để từ đó có những 
chủ trương, giải pháp cụ thể trong thực hiện. 
Các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được 
Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tập trung chỉ đạo thực 
hiện và đạt kết quả khá rõ nét, như thành lập 
Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu 
tư tỉnh, từng bước hình thành Trung tâm Hành 
chính công cấp huyện, gắn với rà soát, đơn 
giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC 
cho cá nhân, tổ chức; sắp xếp, kiện toàn tổ 
chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị và nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức. Bên cạnh đó, UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh không ngừng đổi mới phương pháp 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu 
sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tập trung giải 
quyết, xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó 
trong CCHC; nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ 
động thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng 
tạo, tư duy đổi mới...

Nêu ra các mặt còn tồn tại, hạn chế 
trong việc thực hiện Nghị quyết 03, Bí thư Tỉnh 
ủy Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: “Thời 
gian tới, trọng tâm CCHC của tỉnh là sắp 
xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công 
dân và doanh nghiệp. Các cấp, ngành cần 
tiếp tục nâng cao trách nhiệm đối với công 
tác CCHC; đặc biệt, đồng chí bí thư cấp ủy, 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ 
đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

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

Hoạt động tại bộ phận “một cửa” TP.Tam Kỳ 
được tổ chức, công dân đánh giá khá tốt. 

Ảnh: XUÂN PHÚ
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CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết 
quả CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, 
lĩnh vực quản lý”.

Theo: baoquangnam.vn

13. Phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ 
tục hành chính tại trung tâm hành chính 
công

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch rà 
soát thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền 
giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 
Hành chính công và xúc tiến đầu tư.

Theo kế hoạch, việc rà soát thủ tục hành 
chính phải đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng 
phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, 
chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Việc 
phân cấp, ủy quyền phải đáp ứng đến ngày 
1.1.2018, có ít nhất 30%, đến 30.6.2018 sẽ nâng 
lên 50% và vào 31.12.2018 sẽ lên 70%  tổng số 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, 
ban, ngành được tiếp nhận, thẩm tra, phê 
duyệt và trả kết quả tại trung tâm. Các sở, 
ban, ngành phải rà soát, công bố đủ 100% thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền đưa vào 
giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và 
xúc tiến đầu tư tỉnh trước ngày 1.1.2018, đồng 
thời kể từ ngày 1.1.2018, phải khắc con dấu 
thứ hai để phục vụ việc phê duyệt và đóng 
dấu trả kết quả giải quyết tại trung tâm này.

Theo: baoquangnam.vn

Tin cải cách hành chính tại tỉnh
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14. Thêm phiền hà hay cải cách khi ghi 
tên các thành viên vào sổ đỏ?

Quy định này sẽ bảo đảm chặt chẽ về 
mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có 
quyền sử dụng đất, giảm thiểu mâu thuẫn 
trong hộ gia đình.

Hôm nay, Cổng Thông tin điện tử Chính 
phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm làm rõ 
một số quy định mới trong Thông tư số 33 do 
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành, 
sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12 tới đây liên quan 
đến sổ đỏ.

Tại buổi tọa đàm, ông Mai Văn Phấn, Phó 
Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai, Tổng Cục 
quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
cho biết, về quy định của pháp luật hiện 
hành, có 17 trường hợp thể hiện thông tin của 
người sử dụng đất trên giấy chứng nhận (hay 
còn gọi là sổ đỏ) và hộ gia đình là 1 trong 17 
trường hợp thể hiện thông tin trên giấy chứng 
nhận.

Quy định mới của Thông tư 33 do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành sẽ xử lý hệ 
quả của quá trình trước đây, khi việc quản 
lý đất đai chưa tính đến vấn đề cá thể hóa 
quyền sử dụng đất như hiện nay, dẫn đến 
những tranh chấp không thể giải quyết được 

trong thực tế.
Bản chất của sự điều chỉnh lần này là điều 

chỉnh thể hiện thông tin của các chủ thể, là 
thành viên trong hộ gia đình có chung quyền 
sử dụng đất. Bởi, trên thực tiễn, việc ghi tên 
chủ hộ gia đình, khi giá trị đất đai lên, chính 
sách thu hồi, đền bù có sự thay đổi... sẽ nảy 
sinh mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ giữa các 
thành viên trong gia đình, gây khó khăn cho 
các cơ quan thi hành án.

Hoặc trường hợp khác, khi Nhà nước thực 
hiện dự án phát triển, thu hồi đất, các thành 
viên có người có quyền, người không, không 
xác định rõ ràng thành viên nào có quyền 
nhằm đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ đền bù.

Do vậy, quy định này sẽ bảo đảm chặt 
chẽ về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ 
thể có quyền sử dụng đất, giảm thiểu mâu 
thuẫn trong hộ gia đình, đảm bảo việc minh 
bạch trong việc giao dịch quyền sử dụng đất 
sau này và thực hiện việc hỗ trợ đền bù khi 
nhà nước có nhu cầu thu hồi đất.

Quy định này cũng không đặt thêm thủ 
tục hành chính khi thực hiện các quyền của 
hộ gia đình sử dụng đất mà đảm bảo sự phù 
hợp với quy định của pháp luật về dân sự. Về 
vấn đề giải quyết các sổ đỏ đã cấp trước đó 
như thế nào,

“Đối với các sổ đã cấp trước đây, tại Điều 
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Tọa đàm Làm rõ quy định mới về Cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người dân làm thủ tục sổ đỏ ở TP.HCM. 
Ảnh: Tiền Phong.
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98 của Luật Đất đai, các giấy chứng nhận đã 
cấp trước đây đều vẫn có giá trị pháp lý và 
việc cập nhật, chỉnh lý, bổ sung tên cho đúng 
theo quy định khoản 5, điều 6 của Thông tư 
33 là khi các giao dịch đó thực hiện ở các cơ 
quan có thẩm quyền thì trách nhiệm của các 
cơ quan có thẩm quyền phải cập nhật đúng  
tên mà chủ thể là thành viên của hộ gia đình 
mà chung quyền sử dụng đất lên, người sử 
dụng đất không phải thực hiện bất cứ việc gì 
thêm”, ông Mai Văn Phấn cho biết.

Một thực tế là lâu nay, chúng ta chỉ định 
nghĩa về khái niệm “hộ gia đình” chứ chưa 
thể hiện trên giấy tờ nên dẫn đến các vướng 
mắc khi mua bán, giao dịch liên quan đến tài 
sản gắn liền với đất.

Theo quy định của Luật Đất đai, Hộ gia 
đình là một chủ thể trong các chủ thể được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Những trường hợp cấp giấy chứng nhận 
mang tên hộ gia đình phải đảm bảo các yếu 
tố: có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc 
nuôi dưỡng; cùng sống chung và có tài sản 
đóng góp, công sức đóng góp chung vào 
hình thành nên tài sản đó. Việc ghi tên các 
thành viên trong gia đình vào giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất là rất cần thiết và 
đáng lẽ phải thực hiện từ lâu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, 
bản chất quy định mới của Thông tư 33 không 
khác gì so với Thông tư 23 trước đây, chỉ khác 
là đối với cá nhân có thêm thông tin căn cứ 
và chứng minh thư. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc 
ghi tên các thành viên trong gia đình vào giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất không hẳn là 
những người có tên ở tại thời điểm cấp giấy 
chứng nhận mà là tại thời điểm được giao 
đất.

“Chúng ta đang hướng tới xây dựng một 
chính quyền điện tử, Hà Nội đang xây dựng 
hạ tầng cho thành phố thông minh. Khi đạt 
được đến mức này rồi thì thông tư này, thậm 
chí thông tư tiếp theo đòi hỏi tính pháp lý phải 
nâng cao hơn nữa. Đây là bước mà chúng ta 
chuyển tới chính quyền điện tử. Cơ quan tài 
nguyên môi trường chúng tôi thực hiện cấp 
giấy chứng nhận sẽ vô cùng đơn giản, tôi 
khẳng định luôn không có thêm thủ tục hành 
chính, không có gây phiền hà, không gây rắc 
rối”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói./.

Theo: vov.vn

15. Sáng đúng, chiều sai, mai sửa
Ngỡ tưởng “lỗi đánh máy” sẽ không còn 

được sử dụng để giải thích cho văn bản 
pháp luật có sai sót, khi liên tiếp bị dư luận, 
báo chí dùng như một cụm từ nhằm phê 
phán cách xây dựng pháp luật của một số 
bộ, ngành, địa phương. Vậy mà chỉ mới đây 
thôi, cụm từ này một lần nữa được nhắc 
lại, khi Thông tư 45/2017 sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 01/2016 của Bộ Giao thông - Vận 
tải về Chương trình an ninh hàng không và 
kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 
Việt Nam do lãnh đạo Bộ ký ban hành chưa 
ráo mực đã phát hiện sai sót. Cụ thể là một 
số loại giấy tờ như thẻ Đảng viên, thẻ Nhà 
báo, giấy phép lái xe ô tô, mô tô sẽ không 
có giá trị khi làm thủ tục lên máy bay.

Lỗi đánh máy tưởng chừng rất đơn giản, 
ai cũng dễ dàng mắc phải, nhưng nếu vì lỗi 
này mà làm sai lệch nội dung văn bản pháp 
luật, có tác động trực tiếp tới đời sống người 
dân, doanh nghiệp, thì quả thực không nhỏ 
chút nào. Không riêng gì văn bản của Bộ 
Giao thông - Vận tải, thời gian qua có khá 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật dù chưa 
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đi vào cuộc sống đã vấp phải sự phản đối 
của dư luận. Đơn cử, Bộ Xây dựng cũng từng 
đổ lỗi cho in ấn khi cấm xây nhà theo kiến trúc 
Pháp. Hay Thông tư trong lĩnh vực đất đai mới 
đây khiến người dân băn khoăn, dù không hề 
sai về nội dung nhưng đại diện Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cũng thừa nhận, do câu chữ 
mang tính kỹ thuật, gây ra sự khó hiểu và sẽ 
rút kinh nghiệm.

Theo quy định, một văn bản quy phạm 
pháp luật khi ban hành phải bảo đảm chất 
lượng cả về hình thức và nội dung, rõ ràng, 
mạch lạc, dễ hiểu và chỉ được hiểu theo một 
ý. Đặc biệt với Thông tư - văn bản nhằm hướng 
dẫn thi hành luật một cách cụ thể nhất, rõ 
ràng nhất, chính xác nhất, càng không thể 
tạo ra cách hiểu nước đôi, để rồi nói và làm 
sao cũng được.

Song Bộ Tư pháp từng đưa ra công bố, có 
tới xấp xỉ 20% văn bản quy phạm pháp luật 
đã ban hành nhưng vi hiến, trái luật. Điều đó 
chứng tỏ trình độ chuyên môn, ý thức trách 
nhiệm của một số cá nhân cần được xem xét 
nghiêm túc. Một số bộ, ngành hứa sẽ có hình 
thức xử lý đối với những cá nhân liên quan 
để xảy ra lỗi soạn thảo văn bản không chuẩn 
mực. Tuy nhiên, hình thức xử lý như thế nào 
để những sai sót đó không còn lặp lại mới là 
điều đáng bàn, nếu chỉ khiến trách, cảnh cáo 
rồi nghiêm túc kiểm điểm sẽ chẳng thể giải 
quyết dứt điểm tình trạng tắc trách khi thực 
thi nhiệm vụ. 

Thế nhưng, lỗi có hoàn toàn do người 
soạn thảo, đánh máy? Nhất là khi “vòng đời” 
của văn bản pháp luật trải qua nhiều công 
đoạn khác nhau, từ dự thảo văn bản tới lấy 
ý kiến các đối tượng liên quan, sau nhiều lần 
chỉnh sửa mới được trình ký, ban hành. Rõ 
ràng, khi một văn bản có sai sót, điều cần 

xem xét không chỉ là trình độ chuyên môn 
của những người trực tiếp soạn thảo ra văn 
bản, mà cũng cần bàn tới trách nhiệm của 
lãnh đạo cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc 
thẩm định chất lượng văn bản.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến 
chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng 
cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật. Đặc biệt, yêu cầu xem 
xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, thẩm 
định trong trường hợp văn bản không bảo 
đảm chất lượng, chậm tiến độ, không bảo 
đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 
với hệ thống pháp luật. Hơn lúc nào hết, các 
bộ, ngành, địa phương cần nghiêm túc, thận 
trọng khi ban hành văn bản pháp luật, hướng 
dẫn thi hành luật. Các văn bản này cũng 
cần được nghiên cứu kỹ càng, có đánh giá 
tác động cụ thể, chứ không thể “sáng đúng, 
chiều sai, mai sửa”, để rồi “lỗi đánh máy” tiếp 
tục được nhắc lại như một điệp khúc khi có 
sai sót trong văn bản pháp luật. 

Theo: daibieunhandan.vn

16. Nâng tầm tư duy!
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội 

nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán 
triệt Nghị quyết 6 Khóa XII đối với cán bộ 
chủ chốt các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, 
thành phố!

Hội nghị lần này không gì khác một bước 
nâng tầm tư duy chiến lược trong cách nghĩ, 
cách hiểu sâu sắc hơn, thấu đáo hơn đường 
lối chỉ đạo của Đảng ta trước thực tiễn hội 
nhập kinh tế toàn cầu, trước những thách 
thức khi cuộc cách mạng 4.0 đang là hiện 
thực trước mắt!

Kiên định đường lối của Đảng trong điều 
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hành kinh tế - xã hội đi mạnh vào hội nhập, đổi 
mới là không thể khác. Chỉnh đốn, xây dựng 
Đảng, làm trong sạch đội ngũ của Đảng là 
việc làm thường xuyên, nhưng rõ ràng phải 
có những “đột phá”. Không thể cứ chỉnh đốn 
mãi trong khi một bộ phận không nhỏ vẫn 
làm ngược lại chỉ đạo của Đảng.

Học tập Nghị quyết Trung ương 6 để thấm 
nhuần, để nghị quyết đi vào con tim, khối óc, 
tạo ra nhiệt huyết, chứ không phải học một 
cách chiếu lệ. Có tình trạng một bộ phận 
đảng viên ngại học, ngại tư duy, suy nghĩ? 
Học nhưng ra thực tế lại áp dụng ngược 
lại? Từng đảng viên, tổ chức Đảng cần trả 
lời những câu hỏi đó. Mỗi đảng viên phải tự 
soi mình, với từng trọng trách, nhiệm vụ được 
giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: 
“Đạo đức không phải từ trên trời rơi xuống mà 
tự mình tu dưỡng, rèn luyện”!

Rèn luyện đâu khác chính là tắm mình 
trong thực tiễn cuộc sống sôi động và nóng 
bỏng hàng ngày. Rèn luyện đâu khác chính 
là nắm chắc các văn kiện, chỉ thị của Đảng 
và Nhà nước, hiểu biết và tuân thủ kỷ cương, 
pháp luật. Rèn luyện không chỉ riêng cá nhân 
mình mà phải là tấm gương ngay với người 
thân trong gia đình, đồng nghiệp nơi công 

tác.
Đảng ta là Đảng cầm quyền! Phải hiểu 

trọng trách trên vai của đảng cầm quyền 
một cách thấu đáo và có tư duy biện chứng. 
Nhiều cán bộ, đảng viên nói lý thuyết rất hay, 
dẫn sách vở rất đúng, nhưng lúc hành động, 
làm việc lại khác. Phải hiểu rõ một điều tối 
thượng: Quyền lợi của Đảng không gì khác 
là quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc và 
quyền lợi người dân phải đặt lên trên hết!

Sức mạnh của Đảng ta chính là ở đó. Lòng 
tin của người dân với Đảng cũng chính là ở 
đó. Nếu Đảng không đặt lợi ích quốc gia, dân 
tộc lên trên hết, sao đất nước có được như 
hôm nay? Nếu Đảng không vì quyền lợi của 
người dân, sao có được lòng dân với Đảng? 
Đó chính là báu vật Đảng ta phải trân trọng, 
nâng niu.

Học Nghị quyết Trung ương 6 của Đảng 
để mở rộng cách nghĩ, để nâng tầm tư duy, 
nhưng cần hơn thế là hành động thế nào sau 
khi học. Không thể cứ nói thấm thía từng câu 
chữ trong Nghị quyết, luôn tỏ ra am tường, 
thấu đáo khi phát ngôn nhưng lại là con người 
khác khi hành động.

Vì sao Quốc hội xây dựng các điều luật 
rất công phu, rất sáng, nhưng vẫn còn những 
văn bản dưới luật lại như làm méo mó cả 
luật định? Tình trạng thông tư của một số bộ, 
ngành vừa ban ra bị dư luận phản đối vẫn 
diễn ra không ít, khiến các đơn vị liên quan 
phải giải thích lại, nhận thiếu sót.

Ở đâu cũng có tổ chức đảng giám sát, 
nhưng vì sao có những vụ việc “chướng tai, 
gai mắt”? Phải chăng: Vì ngại động chạm 
nên mới có chuyện “huyện người nhà”, cha 
xếp ghế cho con, chồng bổ nhiệm vợ, khiến 
dư luận bức xúc. Sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở, của từng đảng viên ở đâu mà những 
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vụ tham nhũng, tiêu cực lớn xảy ra ngay tại 
đơn vị mình, mà tổ chức đảng lại không tỏ, 
không biết?

Học Nghị quyết Trung ương 6 để thấm, để 
thấu tỏ hơn đường lối của Đảng. Chúng ta 
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống 
“lợi ích nhóm”, vụ lợi, cũng là chống nói một 
đằng, làm một nẻo. Đảng ta tuyên chiến với 
tham nhũng, tiêu cực, không có “vùng cấm”, 
nhưng cũng kiên quyết đấu tranh với những ý 
kiến không mang tính xây dựng, những quan 
điểm thù địch gây trở ngại cho quá trình thực 
hiện các Nghị quyết của Đảng!

Cần nhắc lại một điều bất di bất dịch: 
Đảng ta không có quyền lợi nào khác là bảo 
vệ quyền lợi quốc gia, dân tộc và của người 
dân. Những gì làm khác, những cán bộ đảng 
viên nào làm ngược lại đường lối của Đảng 
cần kiên quyết loại bỏ.
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