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1/ Thủ tướng chủ trì phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 8

Hôm  nay, 4/9, dưới sự chủ trì 
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
Chính phủ họp phiên thường kỳ 
tháng 8/2020, đánh giá tình hình 
kinh tế-xã hội thời gian qua, bàn 
định hướng phát triển những tháng 
cuối năm và một số nội dung quan 
trọng khác.

Theo chương trình, tại phiên họp, 
Chính phủ sẽ nghe, thảo luận về 
tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 
tháng đầu năm 2020; tình hình kinh 
tế-xã hội năm 2020 và dự kiến Kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 
2021; kết quả thực hiện kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 2016-2020; kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 2021-
2025; tình hình thực hiện ngân sách 
Nhà nước (NSNN) năm 2020, dự 

toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài 
chính NSNN 3 năm quốc gia 2021-
2023; tình hình thực hiện kế hoạch 
tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 
2016-2020 và định hướng, kế hoạch 
tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 
2021-2025; tình hình triển khai Nghị 
quyết 17/NQ-CP về phát triển Chính 
phủ điện tử, báo cáo tình hình thực 
hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra 
của Tổ công tác tháng 8/2020…

Về tình hình kinh tế-xã hội, trong 
tháng qua, theo báo cáo của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, chúng ta tiếp tục 
duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô 
ổn định; lạm phát được kiểm soát. 
CPI tháng 8 tăng 0,07% so với tháng 
trước, giảm 0,12% so với tháng 
12/2019 - mức thấp nhất trong giai 
đoạn 2016-2020.

Các bộ, ngành địa phương đã thực 
hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các dự án đầu tư công; 
giải ngân tháng 8 tăng 45,4%; 8 tháng 
năm 2020 tăng 30,4%, cao nhất trong 
giai đoạn 2016-2020. Sản xuất nông 
nghiệp vẫn phát triển ổn định, bảo 
đảm an ninh lương thực. Nông sản 
xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp 
phiên thường kỳ tháng 8/2020
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4,9% so với cùng kỳ. Xuất nhập khẩu 
hàng hóa tiếp tục là điểm sáng (tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 
trên 337 tỷ USD, tăng 0,03%; xuất 
khẩu đạt trên 174 tỷ USD, tăng 1,6%; 
xuất khẩu khu vực trong nước đạt gần 
61 tỷ USD, tăng 15,3%). Có 27 mặt 
hàng xuất khẩu có giá trị trên 1 tỷ 
USD. Xuất siêu trên 11,9 tỷ USD.

Sản xuất công nghiệp vẫn tăng 
trưởng, nhưng ở mức thấp 2,2%. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tháng 8 sụt giảm do thực 
hiện giãn cách xã hội tại một số địa 
phương. Sản xuất kinh doanh tiếp tục 
gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh   
nghiệp nhỏ và vừa (tính chung 8 tháng 
có gần 89 nghìn doanh nghiệp thành 
lập mới, giảm 2%). Tuy nhiên, tín 
hiệu đáng mừng là số doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động tăng 27,9%; 
doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 
chờ làm thủ tục giải thể giảm 5,9% và 
doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 
giảm 1,9%.

Các lĩnh vực xã hội được chú 
trọng, các gói hỗ trợ cho người dân 
và doanh nghiệp gặp khó khăn do 
dịch bệnh tiếp tục được triển khai 
thực hiện. Đời sống người dân được 

bảo đảm. Tổ chức tốt kỳ thi tốt                  
nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. 
Trong tháng qua và những ngày đầu 
tháng 9, chúng ta đã tổ chức chu đáo, 
trang trọng, an toàn nhiều hoạt động 
chu đáo kỷ niệm 75 năm Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ 
niệm ngày thành lập của nhiều ngành, 
cơ quan Trung ương…

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức 
trong thời gian tới còn rất lớn, còn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh 
dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức 
phức tạp. Chỉ còn 4 tháng là kết thúc 
năm 2020, khối lượng công việc vẫn 
còn lớn; nhiệm vụ hoàn thành các 
chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-
xã hội là rất nặng nề. Tại phiên họp, 
Chính phủ sẽ tập trung thảo luận các 
biện pháp cần làm ngay nhằm hoàn 
thành các mục tiêu ở mức cao nhất 
cũng như những giải pháp mang tính 
vĩ mô để tạo đà cho tăng trưởng ngay 
từ ngày đầu tháng đầu năm 2021.

Theo: chinhphu.vn

2/ Tổ công tác của Thủ tướng 
kiểm tra 6 địa phương

Theo Tổ công tác của Thủ tướng, 
trong bối cảnh đại dịch COVID-19, 
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nhất là ở vùng sâu, vùng xa, việc 
đẩy mạnh cải cách sẽ giúp người 
dân được hưởng lợi theo tinh thần 
“không để ai bị bỏ lại phía sau”, 
đồng thời tạo ra dư địa tăng trưởng 
lớn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai 
Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác 
của Thủ tướng, nhấn mạnh nội dung 
này khi chủ trì buổi làm việc của Tổ 
công tác kiểm tra, đôn đốc một số 
tỉnh miền núi phía bắc về tình hình 
xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách 
thủ tục hành chính (TTHC).

Tham dự buổi làm việc ngày 31/8 
tại tỉnh Thái Nguyên có Bí thư Tỉnh 
ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ 
Hồng Bắc; lãnh đạo, đại diện UBND 
các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang; lãnh 
đạo một số bộ, cơ quan Trung ương; 
đại diện Tập đoàn VNPT.

Ngay trước buổi làm việc, Tổ 
công tác đã khảo sát hạ tầng công 
nghệ thông tin, khả năng đáp ứng 
việc triển khai, đáp ứng các nhiệm vụ 
xây dựng Chính phủ điện tử; khảo sát 
bộ phận một cửa nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC; Trung tâm cơ sở dữ 
liệu dùng chung và trung tâm chỉ đạo, 
điều hành đô thị thông minh của tỉnh 
Thái Nguyên…

Không để nhiệm vụ nào quá hạn
Phát biểu tại buổi làm việc, nhắc 

lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ là “quyết tâm không để 
nhiệm vụ nào không được thực hiện, 
không nhiệm vụ nào quá hạn”, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, đề nghị 
các địa phương báo cáo, đánh giá tình 
hình triển khai các nhiệm vụ được 
giao về xây dựng Chính phủ điện tử, 
cải cách TTHC; nêu rõ các khó khăn, 
vướng mắc, bất cập và đề xuất hướng 
giải quyết.

“Trung tâm Phục vụ hành chính 
công của tỉnh Thái Nguyên đang 
chuẩn bị được đưa vào vận hành, 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ 
trưởng Tổ công tác của Thủ tướng phát biểu tại buổi 
làm việc. Ảnh: VGP/Hà Chính
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chúng tôi rất mừng vì tỉnh đã dành 
một vị trí rất đắc địa cho Trung tâm 
này, cho thấy quyết tâm cải cách rất 
lớn của tỉnh và quyết tâm cải cách 
này cũng sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng 
rất lớn”, Tổ trưởng Tổ công tác đánh 
giá và đặt vấn đề, làm sao để Thái 
Nguyên là đầu tàu dẫn dắt các tỉnh 
trong công tác xây dựng Chính phủ 
điện tử, cải cách hành chính.

Đây cũng là nội dung được Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 
Dũng lưu ý các địa phương.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19, nhất là với vùng sâu, 
vùng xa, việc đẩy mạnh cải cách, xây 
dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng 
công nghệ thông tin, sẽ giúp bất cứ 
người dân nào dù ở đâu cũng được 
hưởng lợi ích, “không để ai bị bỏ lại 

phía sau”, đồng thời, việc đẩy mạnh 
cải cách cũng sẽ tạo ra dư địa tăng 
trưởng lớn.

Tổ trưởng Tổ công tác cho biết 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
số 68/NQ-CP nêu rõ, mục tiêu trong 
giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 
là cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% 
số quy định và cắt giảm ít nhất 20% 
chi phí tuân thủ quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh.

Tổ trưởng Tổ công tác cũng lưu 
ý các địa phương hàng loạt vấn đề cụ 
thể, như với việc cung cấp các dịch 
vụ công, số lượng dịch vụ được công 
bố không quan trọng bằng số hồ sơ 
phát sinh, làm sao để giải quyết được 
nhiều hồ sơ nhất cho người dân và 
doanh nghiệp.

“Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, thì 
ngay sau khi bổ nhiệm cán bộ, thông 
báo mẫu chữ ký, phải cấp chứng thư 
số cho đồng chí đó một cách nhanh 
nhất để bắt tay vào làm việc một cách 
nhanh nhất”, Bộ trưởng Mai Tiến 
Dũng phát biểu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các 
tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng 
trong xây dựng Chính phủ điện tử, cải 
cách hành chính

Tổ công tác khảo sát thực tế triển khai các nhiệm 
vụ xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành 
chính tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: VGP/Hà Chính
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Theo đó, 6/6 tỉnh đã kết nối, liên 
thông gửi/nhận văn bản điện tử qua 
Trục liên thông văn bản quốc gia và 
hầu hết đã thực hiện gửi/nhận văn bản 
điện tử 4 cấp hành chính. Số lượng 
văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục 
liên thông tăng đáng kể so với cùng 
kỳ năm trước như Lạng Sơn, Tuyên 
Quang, Thái Nguyên.

Các tỉnh đều đã triển khai phần 
mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 
việc ở các cấp chính quyền, bước đầu 
đã triển khai xử lý hồ sơ công việc 
trên môi trường điện tử.

Tất cả các tỉnh đã triển khai kết 
nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia 
và hoàn thành tích hợp đăng nhập 
một lần, đồng bộ trạng thái hồ sơ. Tuy 
nhiên, một số tỉnh có số lượng hồ sơ 
đồng bộ chưa cao như Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Hà Giang.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, 
kiến nghị của người dân, doanh ng-
hiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia đã được các tỉnh quan tâm, xử lý 
kịp thời, đến nay không có phản ánh, 
kiến nghị quá hạn.

Về triển khai cải cách TTHC, 
các tỉnh đã nâng cao chất lượng giải 
quyết TTHC, tiếp nhận, xử lý phản 

ánh kiến nghị của người dân, doanh 
nghiệp. Một số địa phương có tỷ lệ 
hồ sơ giải quyết đúng hạn cao như 
Lạng Sơn (99,82%), Thái Nguyên 
(99,36%), Tuyên Quang (99%). Bên 
cạnh đó, còn có địa phương có tỷ lệ 
giải quyết quá hạn còn cao như Hà 
Giang (7,76%).

Việc thành lập, kiện toàn và ban 
hành quy chế về tổ chức, hoạt động 
bộ phận một cửa và bố trí trụ sở được 
thực hiện theo quy định, cho thấy 
những kết quả tích cực trong nâng 
cao chất lượng phục vụ người dân, 
doanh nghiệp. Có 5/6 địa phương tổ 
chức theo hình thức Trung tâm Phục 
vụ hành chính công cấp tỉnh, trong 
đó Thái Nguyên đang chuẩn bị đưa 
vào hoạt động chính thức trong quý 
III/2020.

Một số tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị định số 
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45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về 
thực hiện TTHC trên môi trường điện 
tử. Riêng Thái Nguyên đã sớm ban 
hành Kế hoạch số hóa kết quả giải 
quyết TTHC còn hiệu lực trên địa bàn 
tỉnh thực hiện từ năm 2020 đến năm 
2025.

Xây dựng chính quyền phục vụ 
là quan tâm hàng đầu

Tuy nhiên, công tác xây dựng 
Chính phủ điện tử, cải cách hành chính 
ở các địa phương vẫn còn những tồn 
tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng 
Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), thành 
viên Tổ công tác cho biết hầu như 
các tỉnh chưa hoàn thành triển khai 
xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo 
của địa phương theo thời hạn nhiệm 
vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
giao là tháng 3/2020.

Việc triển khai tích hợp, cung 
cấp các dịch vụ công trực tuyến trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia của cả 
6 địa phương đều rất chậm, chủ yếu 
mới tích hợp cung cấp dưới 10 dịch 
vụ công và hầu hết là các dịch vụ 
công trực tuyến được triển khai từ 
trước tháng 3/2020. Thêm vào đó, 
còn nhiều dịch vụ công, TTHC đã 

quá hạn hoàn thành tích hợp, cung 
cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ 
giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin, các nền tảng xây dựng chính quyền 
điện tử và các kết cấu hạ tầng kinh 
tế xã hội khác đang trong giai đoạn 
thực hiện nâng cấp. Cơ sở vật chất, 
hạ tầng (máy tính, máy quét văn bản, 
hạ tầng mạng…) chưa đáp ứng được 
yêu cầu. Số lượng hồ sơ thực hiện các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
và số lượng hồ sơ được tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu 
chính công ích còn ít, nhiều dịch vụ 
công không phát sinh hồ sơ thực hiện. 

“Một phần do người dân, doanh 
nghiệp chưa thực sự quan tâm, chưa 
có thói quen, còn tâm lý lo ngại về an 
toàn thông tin hoặc chưa rõ ràng về 
việc chứng thực cho các hồ sơ pháp 
lý trên mạng; trình độ và điều kiện sử 
dụng thiết bị CNTT của người dân, 
đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa còn rất nhiều hạn chế”, 
ông Ngô Hải Phan cho biết.

Kết luận buổi làm việc, Tổ trưởng 
Tổ công tác Mai Tiến Dũng đề nghị 
trong thời gian còn lại của năm 2020, 



Bản tin Cải cách hành chính - Số 35/2020 08

các địa phương tổ chức thực hiện tốt 
Nghị quyết 01 của Chính phủ, góp 
phần thực hiện quyết tâm của Thủ 
tướng là giữ được tăng trưởng dương 
trong năm nay. Trong đó, tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên 
quan tới tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu 
tư công, thúc đẩy tăng trưởng đã được 
Chính phủ, Thủ tướng thường xuyên 
chỉ đạo quyết liệt.

Thời gian qua, các văn bản pháp 
lý về xây dựng Chính phủ điện tử, cải 
cách TTHC, các hệ thống nền tảng, 
cơ sở dữ liệu được đẩy mạnh xây dựng 
và đang tiếp tục được khẩn trương 
hoàn thiện. Tổ công tác đề nghị các 
địa phương tiếp tục phát huy các kết 
quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các 
nhiệm vụ được giao.

“Chúng ta đã làm tốt việc kết nối 
các cơ quan Nhà nước với nhau, bây 

giờ quan trọng là phải chuyển đổi 
sang chính quyền phục vụ người dân 
và doanh nghiệp, đây là việc phải 
quan tâm hàng đầu, là dư địa tăng 
trưởng lớn. Nếu không làm tốt việc 
này thì khó có thể nói là chính quyền 
phục vụ người dân và doanh nghiệp”, 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng nhắc lại mục tiêu tới 
cuối năm nay, ít nhất phải có 30% 
dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa 
phương được đồng bộ, kết nối trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, VPCP 
sẽ kiểm soát lại quy trình thủ tục các 
dịch vụ này.

“Phải thực sự cải cách mới đưa 
lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
cũng như phải cung cấp dịch vụ trực 
tuyến cấp độ 3, 4, cắt bỏ tất cả những 
gì là rào cản, giấy phép con, tăng chi 
phí…, làm thủ tục không phụ thuộc 
địa giới hay thời gian”, Bộ trưởng 
nhấn mạnh. 

Theo: chinhphu.vn

3/ Xây dựng Nghị quyết thành 
lập Văn phòng Đoàn ĐBQH & 
HĐND cấp tỉnh

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức 
Hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh, 
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thành phố để thảo luận góp ý kiến 
về dự thảo Nghị quyết về thành lập 
và quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn 
phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 
tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến 
dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số                     
18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục 
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 
56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của 
Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính nhà nước tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 
Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 

về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Văn phòng 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại 10 tỉnh, 
thành phố: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà 
Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng 
Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang.

Ngoài ra có 2 tỉnh (Yên Bái và 
Long An) cũng chủ động đề nghị 
tham gia thực hiện thí điểm hợp nhất. 
Trên thực tế, thành phố Hồ Chí Minh 
chỉ thực hiện hợp nhất 2 Văn phòng: 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh.

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện 
thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng, trên 
cơ sở đề nghị của Chính phủ tại Báo 
cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 
580/2018/UBTVQH14, tại kỳ họp thứ 
9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã 
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 
trong đó quy định chấm dứt việc thực 
hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Văn phòng 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Nghị 
quyết số 580/2018/UBTVQH14 và 
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thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh để tham mưu, giúp việc, phục vụ 
chung hoạt động của Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân hoàn 
thành trước ngày 1/7/2021.

Tại phiên họp thứ 46, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã giao Văn 
phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với 
Ban Công tác đại biểu và các cơ quan 
hữu quan khác khẩn trương soạn thảo, 
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để 
ban hành Nghị quyết quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Để kịp thời hoàn thiện hồ sơ trình 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 
xét, ban hành Nghị quyết vào phiên 
họp sắp tới, trong điều kiện thực hiện 
các quy định về phòng chống dịch 
COVID-19, Văn phòng Quốc hội, 
Ban soạn thảo Nghị quyết tổ chức Hội 
nghị trực tuyến xin ý kiến vào dự thảo 
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết với sự 
tham dự của đại diện các cơ quan hữu 
quan của Trung ương và địa phương 
của 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó 
Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu 

nêu rõ Nghị quyết quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
là một trong những Nghị quyết có 
tầm ảnh hưởng rộng đến hoạt động 
của cơ quan dân cử và chính quyền 
địa phương cấp tỉnh trong cả nước và 
nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, 
công chức công tác tại các cơ quan 
này ở nhiều địa phương trong thời 
gian qua.

Ngoài việc để ổn định tổ chức bộ 
máy của cơ quan giúp việc cho Đoàn 
Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân thì việc ban hành Nghị quyết còn 
liên quan đến việc phân bổ ngân sách 
năm 2021 cho địa phương sẽ được 
trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 
thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Bày tỏ hy vọng và tin tưởng hội 
nghị sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến 
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quý báu từ thực tiễn của các đại biểu 
đóng góp cho việc xây dựng Dự thảo 
Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội 
Uông Chu Lưu đề nghị các đại biểu 
tập trung nghiên cứu, tham gia phát 
biểu, trao đổi và thảo luận làm rõ các 
vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ của Văn phòng chung; cơ cấu tổ 
chức, biên chế của Văn phòng chung; 
phương thức hoạt động và mối quan 
hệ công tác của Văn phòng chung; 
các điều kiện đảm bảo cho hoạt động 
của Văn phòng chung (trụ sở, kinh 
phí hoạt động); chế độ, chính sách 
đối với công chức. Đồng thời, dự kiến 
những tác động của dự thảo Nghị 
quyết này đến các đối tượng chịu sự 
điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết 
trong quá trình thực hiện hợp nhất ở 
địa phương; những nội dung cần phải 
tập trung hướng dẫn thực hiện sau khi 
ban hành Nghị quyết.

Trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị 
quyết về việc thành lập và quy định 
vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, Tổng Thư ký Quốc 
hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc 

thành lập Văn phòng chung trên cơ 
sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Văn phòng Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh cần kế thừa và phát 
triển những mặt tích cực, ưu điểm của 
các quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn 
phòng trước đây và khắc phục những 
hạn chế, bất cập hiện nay. Đồng thời, 
không làm gián đoạn công tác tham 
mưu, phục vụ hoạt động của các Đoàn 
đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; vừa 
phải đảm bảo cho hoạt động phục vụ 
chung, vừa phải đảm bảo thực hiện 
chức năng riêng của Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn 
Hạnh Phúc cho biết dự thảo nhiệm vụ 
của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
gồm có các mảng công việc: nhiệm 
vụ phục vụ hoạt động của Đoàn đại 
biểu Quốc hội; nhiệm vụ phục vụ 
hoạt động của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các 
Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
và nhiệm vụ phục vụ hoạt động chung 
của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
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đồng nhân dân cấp tỉnh.
Về cơ cấu, tổ chức của Văn phòng 

chung, dự thảo quy định lãnh đạo 
Văn phòng: Có Chánh Văn phòng và 
không quá 3 Phó Chánh Văn phòng. 
Về số lượng phòng, đề xuất theo 2 
phương án.

Theo đó, Phương án 1: Quy định 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân có 3 phòng: 
Phòng Công tác Quốc hội, Phòng 
Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng 
Hành chính - Tổ chức - Quản trị. 
Ngoài ra, căn cứ theo tính chất, mức 
độ công việc thì có thể bố trí thêm 
1 phòng, chức năng, nhiệm vụ, tên 
phòng do địa phương quyết định.

Phương án 2: Căn cứ quy định 
của Chính phủ về tiêu chí số lượng 
biên chế tối thiểu để thành lập phòng 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, sau khi thống nhất 
với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh quyết định số lượng phòng, tên 
gọi, chức năng, nhiệm vụ của từng 
phòng, số lượng Phó Trưởng phòng 
của các phòng đảm bảo đúng quy 
định.

Về kinh phí hoạt động, dự thảo 

Nghị quyết đang xây dựng theo 
hướng: Kinh phí hoạt động của Đoàn 
Đại biểu Quốc hội vẫn do Văn phòng 
Quốc hội đảm bảo còn kinh phí hoạt 
động của Hội đồng nhân dân và Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân nằm trong kinh phí 
của địa phương. Chánh Văn phòng là 
chủ tài khoản của 2 nguồn kinh phí 
của Trung ương và địa phương. Văn 
phòng Quốc hội chỉ phê duyệt phần 
kinh phí do Quốc hội đảm bảo.

Về hiệu lực thi hành, dự thảo Nghị 
quyết đang dự kiến có hiệu lực từ ngày 
1/1/2021, cùng thời điểm hiệu lực của 
Luật Tổ chức Quốc hội đã được sửa 
đổi, bổ sung năm 2020 để thuận tiện 
và kịp thời trong việc triển khai, tổ 
chức thực hiện.

Thảo luận tại hội nghị, các đại 
biểu bày tỏ thống nhất cao với việc 
sớm ban hành Nghị quyết về thành 
lập và quy định chức năng nhiệm vụ 
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quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh; cơ bản nhất trí với nhiều nội 
dung của dự thảo Nghị quyết đồng 
thời đề nghị rà soát nhiều nội dung 
cụ thể để đảm bảo kết cấu chặt chẽ và 
thống nhất.

Các đại biểu tán thành với việc 
quy định số lượng lãnh đạo của Văn 
phòng chung gồm 1 Chánh Văn 
phòng và không quá 3 Phó Chánh 
Văn phòng song cũng đề nghị không 
quy định nhiệm vụ cụ thể của các Phó 
Chánh Văn phòng trong Nghị quyết 
mà nên để cho Chánh Văn phòng 
quyết định theo cơ cấu tổ chức thực 
tế và tình hình của địa phương.

Về các phòng chuyên môn, nhiều 
ý kiến đại biểu thống nhất với phương 
án 1. Tuy nhiên ngoài 3 phòng về 
công tác Quốc hội, về công tác Hội 
đồng nhân dân, về Hành chính - Tổ 
chức - Quản trị thì một số đại biểu 
đề nghị quy định trong Nghị quyết 
phòng về thông tin tuyên tuyền, có 
đại biểu đề nghị là phòng về công tác 
dân nguyện, cũng lại có đại biểu đề 
nghị giao địa phương quyết định tùy 
nhu cầu thực tế.

Phần lớn các ý kiến đại biểu phát 

biểu tại hội nghị đề nghị tách biệt biên 
chế đại biểu chuyên trách với biên 
chế của Văn phòng chung để bảo đảm 
cho công tác bố trí cán bộ, bảo đảm 
điều kiện hoạt động cũng như gắn với 
chế độ thi đua, khen thưởng, quản lý.

Bên cạnh đó các đại biểu cũng 
lưu ý chế độ quản lý sử dụng đối với 
kinh phí hoạt động của Văn phòng 
chung này bởi kinh phí hoạt động 
của Văn phòng hình thành từ nhiều 
nguồn, trong đó có nguồn ngân sách 
địa phương, nguồn ngân sách trung 
ương, vai trò của Phó Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội trong việc cho ý 
kiến với việc dự toán, sử dụng ngân 
sách cho hoạt động của Đoàn đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Quốc hội ở địa 
phương. Các đại biểu đề nghị cần có 
hướng dẫn cụ thể cho việc sử dụng 
kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 
bố trí cho hoạt động của Đoàn đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, các đại biểu cũng lưu 
ý đến thời hiệu có hiệu lực của Nghị 
quyết nhất là tại các địa phương đã 
thực hiện thí điểm hợp nhất các văn 
phòng đề nghị sớm có hiệu lực thi 
hành.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng 
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đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn 
Hạnh Phúc - Trưởng ban soạn thảo 
Nghị quyết  tổng hợp, tiếp thu và báo 
cáo giải trình làm rõ một số vấn đề.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch 
Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận các 
ý kiến của các đại biểu góp ý hoàn 
thiện dự thảo Nghị quyết đồng thời đề 
nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu 
để có văn bản góp ý để Ban soạn thảo 
tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý 
dự thảo để sớm trình Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội xem xét, quyết định và 
ban hành văn bản phù hợp với thực 
tiễn và có giá trị pháp lý lâu dài./

Theo: chinhphu.vn

4/ Thủ tướng: Trong năm 2020, 
cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4

Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách 
làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 
30% trong năm 2020. Đến thời điểm 
hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ 
dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 
10%, đây là con số đáng báo động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực 

tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính 
phủ điện tử (CPĐT) với các Ban Chỉ 
đạo xây dựng CPĐT bộ, ngành và 
Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền 
điện tử 63 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Y tế 
cho biết một trong những bài học 
quan trọng là sự quyết liệt của người 
đứng đầu. Đến nay Bộ Y tế đã hoàn 
thành cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 100% bệnh viện đã ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT); 
99,5% các cơ sở khám chữa bệnh đã 
kết nối giám định khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm 
Xã hội Việt Nam,...

Cùng quan điểm, tỉnh Bình Phước 
cho rằng nơi nào người đứng đầu vào 
cuộc thật sự thì nơi đó có kết quả cao. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. 
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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Đến nay, 100% cán bộ, công chức 
cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy 
tính, cấp xã đạt 71%. Với sự quyết 
tâm của các cấp lãnh đạo, hệ thống 
hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp 
tỉnh đến cấp xã được hoàn thiện.

UBND tỉnh đã yêu cầu cán bộ, 
công chức không nhận hồ sơ giấy khi 
thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức 
độ 4; xử lý nghiêm đối với các trường 
hợp cố tình vi phạm. Tỉ lệ hồ sơ tiếp 
nhận trực tuyến đã tăng vượt bậc, từ 
9% (trước ngày 19/5/2020) lên 97% 
(ngày 21/8/2020). Tỉnh Bình Phước 
đề xuất Chính phủ sớm hoàn thiện và 
chia sẻ cho địa phương sử dụng các 
cơ sở dữ liệu quốc gia như dân cư, đất 
đai, đăng ký kinh doanh...

Ý kiến của một số doanh nghiệp 
cũng cho rằng cần sớm hoàn thiện các 
hành lang pháp lý quan trọng (trong 
năm 2021, muộn nhất vào năm 2022) 
hỗ trợ cho việc triển khai các nền tảng 
chính phủ số cấp quốc gia và các bộ, 
địa phương được hiệu quả; sớm hoàn 
thành các cơ sở dữ liệu quan trọng 
của quốc gia.

Báo cáo tại Hội nghị về việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy 

Ngọc cho biết đã bố trí 100% công an 
xã chính quy, đây là một nguồn nhân 
lực quan trọng để bảo đảm thu thập, 
bổ sung dữ liệu đầy đủ, liên tục. Từng 
đồng chí cảnh sát khu vực, công an xã 
xuống từng khu vực nhà dân như khẩu 
hiệu trong chống dịch COVID-19 là 
“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người” để bảo đảm có số liệu chính 
xác, đầy đủ. Đến nay đã thu thập 40 
triệu thông tin. Bộ Công an phấn đấu 
sẽ đưa vào vận hành chính thức Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 
1/7/2021. Bộ cũng đề xuất triển khai 
dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước 
công dân đồng bộ với cơ sở dữ liệu 
dân cư quốc gia, làm nền tảng cho 
Chính phủ điện tử.

Báo cáo tiến độ và kế hoạch triển 
khai cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, 
Bộ TN&MT cho biết, đến nay 100% 
Văn phòng Đăng ký đất đai đã ứng 
dụng CNTT trong quản lý hồ sơ địa 
chính, quản lý đất đai.

Tính đến hết tháng 8/2020 đã có 
192/707 đơn vị hành chính cấp huyện 
đưa cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính 
vào vận hành, khai thác, sử dụng, đã 
đưa được hơn 22 triệu thửa đất và hơn 
11 triệu hồ sơ địa chính dạng số vào 
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CSDL đất đai để quản lý, khai thác 
sử dụng.

Theo tiến độ của dự án, dự kiến 
đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành 
cơ sở hạ tầng, phần mềm nền tảng của 
hệ thống thông tin đất đai, sẵn sàng 
các giao thức để kết nối, chia sẻ dữ 
liệu tới Cổng Dịch vụ công quốc gia; 
tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong 
giai đoạn 2021-2025.

Ghi nhận các ý kiến, kết luận Hội 
nghị, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Y 
tế, Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT, phát huy, tận dụng tối đa hạ 
tầng công nghệ số để góp phần cùng 
xã hội vào công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 của Việt Nam mà 
được thế giới đánh giá là điểm sáng.

Thủ tướng cũng biểu dương các 
doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu 

như Viettel, VNPT, BKAV… đã 
đóng góp nhân lực, tài lực vào phòng 
chống dịch, đầu tư xây dựng các ứng 
dụng xử lý, phân tích tình hình dịch 
bệnh, truy vết tiếp xúc người nhiễm 
bệnh như Bluezone, NCovi…

Theo Thủ tướng, lực lượng trên 
50.000 doanh nghiệp công nghệ hiện 
nay có vai trò quan trọng trong chuyển 
đổi số ở Việt Nam, “không có thì khó 
thành công”.  Thời gian qua, các nền 
tảng CPĐT được phát triển nhanh. Số 
lượng các nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu cấp bộ, tỉnh được xây dựng 
tăng đột biến, trong 6 tháng qua, tỉ lệ 
bộ, tỉnh có nền tảng này tăng hơn 3 lần 
(tháng 2/2020 mới chỉ có 25 bộ, tỉnh 
có nền tảng tương ứng 27%, nhưng 
đến tháng 7 đã có 76 bộ, tỉnh có nền 
tảng, tương ứng 82,6%). Hiện nay, tỉ 
lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
được cung cấp khoảng 15,9%, tăng 
gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trao đổi văn bản điện tử giữa các 
cơ quan Nhà nước đi vào nền nếp, với 
tỉ lệ đạt khoảng 88,5% (sát với mục 
tiêu năm 2020 đạt 90% nêu trong 
Nghị quyết 17).

Các doanh nghiệp Việt Nam đã 
dần làm chủ các công nghệ cốt lõi, 

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang 
Hiếu
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phát triển các nền tảng công nghệ cho 
chuyển đổi số, Bộ TT&TT đã có sáng 
kiến hay, hằng tuần tổ chức lễ ra mắt 
các nền tảng Việt Nam để tôn vinh, 
quảng bá các sản phẩm Việt Nam, 
đến nay hàng chục nền tảng đã được 
ra mắt.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã 
tích cực triển khai tích cực nhiều dịch 
vụ công trực tuyến mức độ cao của 
các bộ, tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp truy cập 
các dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng nhìn nhận xuất hiện 
các cách làm mới có thể nhân rộng để 
đẩy nhanh triển khai Chính phủ số, 
chuyển đổi số như mạnh dạn thay đổi 
cách thức làm việc, dùng thử, trải ng-
hiệm các ứng dụng công nghệ mới, 
khi có hiệu quả triển khai chính thức 
ngay; phát triển các ứng dụng chính 
phủ điện tử dựa trên mô hình nền tảng 
dùng chung để rút ngắn thời gian, chi 
phí triển khai, tăng cường kết nối/chia 
sẻ dữ liệu; dành tỉ lệ chi thích đáng 
từ ngân sách Nhà nước cho CNTT để 
bảo đảm ngưỡng đầu tư phát huy hiệu 
quả mà tiêu biểu như tỉnh Bình Phước 
chi hơn 1% từ ngân sách Nhà nước 

cho CNTT.
Thủ tướng cũng nhất trí với ý kiến 

của Bộ Y tế, tỉnh Bình Phước về bài 
học quan trọng là phát huy vai trò của 
người đứng đầu.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ 
tướng chỉ ra một số tồn tại cần sớm 
khắc phục. Đó là môi trường pháp lý 
cho CPĐT chưa hoàn thiện, một số 
nghị định quan trọng vẫn chưa được 
ban hành (bảo vệ dữ liệu cá nhân, 
định danh, xác thực điện tử).

Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách 
làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 
30% trong năm 2020. Đến thời điểm 
hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ 
dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 
10%, đây là con số đáng báo động.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo 
nền tảng phát triển chính phủ điện tử 
vẫn chậm được triển khai, đặc biệt là 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất 
đai. Vấn đề an toàn, an ninh mạng 
chưa được đầu tư đúng mức. Đầu tư 
cho an toàn an ninh mạng thường 
không đạt ngưỡng 10% ngân sách chi 
cho CNTT.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị 
triển khai ngay một số phương hướng, 
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nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước 
hết là về thể chế. Bộ Công an cần đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về 
bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính 
phủ xem xét ban hành trong năm 
2020.

Văn phòng Chính phủ phối hợp 
Bộ TT&TT hoàn thành các thủ tục 
trình Chính phủ xem xét ban hành 
Nghị  định về định danh và xác thực 
điện tử, phấn đầu hoàn thành trong 
quý III/2020.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn 
trương cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 
30% trong năm 2020, hướng đến năm 
2021, hầu hết các dịch vụ công được 
cung cấp trực tuyến mức độ 4… Hằng 
tháng, Bộ TT&TT thống kê tỉ lệ cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4 của từng bộ, tỉnh để đôn đốc triển 
khai.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, 
địa phương hoàn thành xây dựng nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, 
tỉnh trong tháng 10/2020 và kết nối 
với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
quốc gia. Các Bộ trưởng, Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố phải làm 
gương về áp dụng CNTT.

Các bộ, ngành, địa phương từng 
bước tích hợp các dịch vụ công trực 
tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia theo hướng dẫn của Văn phòng 
Chính phủ để số lượng dịch vụ công 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
phải nhiều hơn, tốc độ cao hơn, chứ 
không chỉ ở con số 1.000 như hiện 
nay. Các bộ, ngành, địa phương hoàn 
thành triển khai biện pháp giám sát, 
điều hành an toàn, an ninh mạng tập 
trung và kết nối với Trung tâm Giám 
sát an toàn không gian mạng quốc gia 
trong năm 2020.

Bộ TT&TT chủ trì, kết hợp cả đầu 
tư và thuê dịch vụ, phát triển một số hạ 
tầng truyền dẫn, điện toán đám mây, 
nền tảng chuyển đổi số quan trọng. 
Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ 
Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ 
phê duyệt Nghị định về kiện toàn, 
nâng cấp các đơn vị chuyên trách về 
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CNTT thành các đơn vị chuyên trách 
về chuyển đổi số tại các bộ, ngành, 
địa phương, hoàn thành trong tháng 
12/2020.

Bộ TT&TT xây dựng đề án kiện 
toàn, nâng cấp, tổ chức lại Cục Tin 
học hóa với cơ cấu tổ chức phù hợp, 
chế độ ưu đãi…, bảo đảm năng lực, 
nguồn lực để dẫn dắt tổ chức triển 
khai tiến trình chuyển đổi số quốc 
gia, trình Thủ tướng xem xét trong 
thời gian sớm nhất.

Bày tỏ ấn tượng khi hiện nay có 
nhiều doanh nghiệp mới với doanh 
số rất cao, Thủ tướng nhấn mạnh 
việc khuyến khích, hỗ trợ các doanh        
nghiệp số, các doanh nghiệp công 
nghệ phát triển, “thể chế nào ràng 
buộc thì các đồng chí báo cáo” để tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo: chinhphu.vn

5/ Bộ phận thường trực của Tổ 
công tác của Thủ tướng Chính phủ 
tổ chức họp báo cáo Tổ trưởng Tổ 
Công tác về các nội dung liên quan 
đến dự thảo Báo cáo của Chính phủ 
về kết quả rà soát văn bản QPPL

Ngày 28/8/2020, Bộ phận thường 
trực của Tổ công tác của Thủ tướng 

Chính phủ về rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật đã họp để báo cáo 
Bộ trưởng về dự thảo Báo cáo của 
Chính phủ về kết quả rà soát văn 
bản QPPL. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
Lê Thành Long - Tổ trưởng Tổ công 
tác chủ trì cuộc họp, tham dự còn có 
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và các 
thành viên của Tổ giúp việc của Tổ 
công tác.

Tại cuộc họp, đồng chí Đồng 
Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra 
VBQPPL đã báo cáo về việc xây 
dựng và nội dung của dự thảo Báo 
cáo về kết quả rà soát văn bản QPPL. 
Trên cơ sở đó các thành viên của Bộ 
phận thường trực của Tổ công tác đã 
tập trung thảo luận, cho ý kiến để làm 
sâu sắc, hoàn thiện thêm các nội dung 
của dự thảo Báo cáo và các tài liệu 
kèm theo.

 Phát biểu kết luận tại cuộc họp, 
Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá 
cao sự nỗ lực chuẩn bị các nội dung 
trong dự thảo Báo cáo và các tài liệu 
kèm theo của Bộ phận thường trực. 
Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo các 
đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục phát 
huy tinh thần trách nhiệm, phát huy 
trí tuệ tập thể cùng với Cục Kiểm 
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tra văn bản sớm hoàn thiện các nội 
dung trong dự thảo Báo cáo; Song 
song với việc hoàn thiện dự thảo Báo 
cáo, Cục Kiểm tra văn bản QPPL 
cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để 
kịp thời trình Chính phủ trước ngày 
01/9/2020.

Theo: moj.gov.vn
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6/ Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Nam Định: Bước 
“đột phá” trong cải cách hành 
chính

Thực hiện Nghị định số 61/2018/
NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính (TTHC), thời 
gian qua UBND tỉnh Nam Định 
đã tập trung chỉ đạo, xây dựng nền 
hành chính hiện đại, minh bạch và 
hiệu quả. Việc thành lập, đưa vào 
hoạt động Trung tâm Phục vụ hành 
chính công của tỉnh là bước “đột 
phá” trong cải cách hành chính, 
góp phần đẩy nhanh lộ trình chính 
phủ điện tử.

“Hiện đại, tiện ích, cán bộ 
công chức nhiệt tình, hướng dẫn cụ 
thể, trả kết quả đúng hẹn” là đánh 
giá của nhiều người dân cũng như                       

tổ chức, doanh nghiệp khi đến giải 
quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. Bà Trần Bích 
Ngọc, sau nhiều năm sinh sống và 
làm việc tại nước ngoài chia sẻ khi về 
quê hương: So với nhiều năm trước, 
Nam Định có sự thay đổi đáng kể về 
diện mạo. Nhiều công trình, dự án lớn 
được đầu tư tại các địa phương trong 
tỉnh đã và đang góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời 
gian nghỉ phép tại quê nhà, tôi đã đến 
làm một số thủ tục tư pháp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và thấy mô hình này đã thực sự văn 
minh, thuận lợi cho người dân…

Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh được đưa vào hoạt động, là 
đầu mối giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền của các sở, ngành cấp tỉnh và 
các cơ quan Trung ương đóng trên 
địa bàn với hơn 1.100 thủ tục ở hầu 
hết các lĩnh vực (đầu tư, công thương, 
giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, 
khoa học công nghệ, thông tin truyền 
thông, văn hóa, thể thao và du lịch, 
xây dựng, nội vụ, tài nguyên môi 
trường, tư pháp, y tế, tài chính, lao 
động, thương binh và xã hội…). 

Thay vì người dân phải đến từng 

Người dân giao dịch hành chính tại Trung tâm 
Giao dịch hành chính một cửa huyện Giao Thủy.
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cơ quan Nhà nước để giải quyết từng 
loại thủ tục thuộc các lĩnh vực khác 
nhau như trước kia thì nay chỉ đến 
một địa điểm là Trung tâm để được 
giải quyết toàn bộ các thủ tục liên 
quan. Trung tâm có trách nhiệm tiếp 
nhận hồ sơ, hướng dẫn, theo dõi, trả 
kết quả cũng như giám sát và đánh 
giá việc giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND tỉnh và 
các sở, ban, ngành; hỗ trợ các tổ chức, 
cá nhân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Với phương châm “Chuyên     
nghiệp, công tâm, tận tình, chính 
xác, đúng hẹn”, lấy sự hài lòng của 
tổ chức, cá nhân làm mục tiêu phục 
vụ, cán bộ công chức Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, tích cực 
nghiên cứu, học tập, nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực 
công tác, trách nhiệm, kỷ cương và có 
thái độ đúng mực khi giao tiếp; hướng 
dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho 
tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết 
TTHC. Các TTHC trước khi đưa vào 
Trung tâm đều được rà soát, cắt giảm, 
đơn giản về thành phần hồ sơ, trình 
tự thủ tục và thời gian giải quyết so 

với thời gian quy định của pháp luật 
nên đã tạo thuận lợi tối đa cho các tổ 
chức, công dân. T

rong đó, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã công khai 5 TTHC thuộc lĩnh 
vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài; sửa đổi 60 TTHC 
thuộc lĩnh vực đăng ký thành lập và 
hoạt động doanh nghiệp; sửa đổi 3 
TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu; sửa 
đổi 16 TTHC; bãi bỏ 5 TTHC thuộc 
lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã. Lĩnh vực 
đăng ký doanh nghiệp đã được ứng 
dụng công nghệ thông tin đảm bảo 
liên thông giải quyết các thủ tục đăng 
ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký 
thuế; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 
trong thực hiện đăng ký thành lập  
doanh nghiệp mới, thay đổi nội dung 
đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 
tử. Sở Y tế đã tiến hành rà soát, trình 
UBND tỉnh bãi bỏ 42 TTHC và ban 
hành 14 TTHC mới trong các lĩnh vực 
đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Các TTHC 
thuộc thẩm quyền được công khai 
giải quyết trực tuyến và trực tiếp tại 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Y tế và các đơn vị. 
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Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực 
hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy 
đủ, rõ ràng các quy định về tiếp nhận 
và trả kết quả giải quyết TTHC, mức 
thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết; 
quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách 
nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá 
nhân liên quan. Quá trình giải quyết 
thủ tục được lưu toàn bộ trên hệ thống 
để có thể theo dõi tiến độ xử lý, xác 
định hồ sơ đang vướng mắc ở đâu 
nhằm kịp thời đôn đốc, tháo gỡ và 
là cơ sở đánh giá mức độ tích cực, 
hoàn thành nhiệm vụ trong giải quyết 
TTHC ở từng đơn vị. 

Hồ sơ chậm, muộn ở đơn vị nào, 
Trung tâm sẽ đôn đốc, yêu cầu giải 
trình lý do, có biện pháp khắc phục và 
xin lỗi bằng văn bản. Đặc biệt trong 
thời gian thực hiện giãn cách xã hội 
do dịch bệnh COVID-19, Trung tâm 
đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân ứng 
dụng công nghệ thông tin, giải quyết 
trực tuyến các TTHC, đảm bảo không 
để công việc bị ứ đọng. Hoạt động 
của Trung tâm không chỉ giúp người 
dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, 
công sức đi lại mà còn tăng cường sự 
công khai, minh bạch, đẩy nhanh tiến 
độ, phòng ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực 

trong quá trình giải quyết TTHC; làm 
thay đổi tích cực mối quan hệ giữa 
chính quyền với người dân và doanh 
nghiệp. 

Ngoài Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh, các huyện, thành 
phố cũng đồng loạt đầu tư trang thiết 
bị, xây dựng hệ thống “một cửa điện 
tử” tích hợp với cổng dịch vụ công 
trực tuyến tại Trung tâm giao dịch 
hành chính “một cửa” để giải quyết 
mọi nhu cầu về TTHC của người dân 
và doanh nghiệp. Trung tâm giao 
dịch hành chính “một cửa” cấp huyện 
đã thực hiện giải quyết toàn bộ 226 
TTHC được phân quyền. Tiêu biểu 
như các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, 
Xuân Trường, Trực Ninh. Trung tâm 
giao dịch hành chính một cửa huyện 
Giao Thủy được bố trí riêng biệt ở 
trung tâm huyện, được đầu tư cơ sở 
vật chất, bố trí cán bộ đủ năng lực, 
ngoài ra có thêm cán bộ thuộc lĩnh 
vực bảo hiểm xã hội, cấp chứng nhận 
đất đai ra làm việc tại Trung tâm. 

Phần mềm “một cửa điện tử” của 
huyện liên tục được chuẩn hóa với 10 
lĩnh vực, trên 200 TTHC. Hiện tại, 
100% TTHC được niêm yết và thực 
hiện giải quyết hồ sơ qua hệ thống 
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“một cửa điện tử”. Trong đó, có 53 
thủ tục thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3; 54 thủ tục thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
đã thực hiện gần 73 nghìn giao dịch, 
trong đó chỉ có 1 hồ sơ quá hạn có lý 
do và 97 hồ sơ phải trả lại hoặc yêu 
cầu bổ sung thông tin. Các Trung tâm 
giao dịch hành chính “một cửa” cấp 
huyện cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ 
giải quyết TTHC phục vụ người dân 
và doanh nghiệp với tỷ lệ hồ sơ giải 
quyết TTHC, trả kết quả đúng hạn 
luôn đạt trên 99%. Qua hệ thống khảo 
sát điện tử, đa số người dân và doanh 
nghiệp đều đánh giá hài lòng và rất 
hài lòng với tác phong, chất lượng 
phục vụ tại các Trung tâm. Điều đó 
khẳng định việc xây dựng các Trung 
tâm hành chính công trong tỉnh đã 
tạo bước “đột phá” trong cải cách 
hành chính, từng bước tháo gỡ những 
“điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, 
tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế phát triển. 

Do đó, những tháng đầu năm 
2020, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó 
khăn bởi dịch bệnh nhưng trên địa 

bàn tỉnh vẫn có 476 doanh nghiệp 
và 54 chi nhánh, văn phòng đại diện 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký  
kinh doanh với tổng số vốn đăng 
ký 3.694,7 tỷ đồng; không có khiếu 
kiện về việc chậm giải quyết TTHC, 
góp phần giữ ổn định an ninh, chính 
trị./.

Theo: baonamdinh.vn

7/ Đắk Lắk: Nâng cao chỉ số cải 
cách hành chính và chỉ số hài lòng 
về sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước năm 2020 

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban 
hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải 
cách hành chính (CCHC) và Chỉ số 
hài lòng về sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra các 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác chỉ 
đạo, điều hành về CCHC. Nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng và tổ 
chức thực hiện văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL); Cải cách TTHC, 
nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế 
một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 
Cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Cải cách 
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tài chính công; Hiện đại hóa hành 
chính, chủ động triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng 
yêu cầu xây dựng chính quyền điện 
tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp; 
Tác động của CCHC đến phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu tỷ 
lệ doanh nghiệp thành lập mới trong 
năm 2020 tăng từ 20% trở lên so với 
năm 2019.

Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh 
năm 2020 cao hơn so với năm 2019. 
Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh 
của khu vực doanh nghiệp năm 2020 
tăng so với năm 2019; Thực hiện thu 
ngân sách năm 2020 của tỉnh vượt chỉ 
tiêu từ 4% trở lên theo Kế hoạch được 
Chính phủ giao.

Hai là, các cơ quan, đơn vị, đặc 
biệt là các cơ quan chủ trì các nội 
dung, lĩnh vực trong Chỉ số PAR In-

dex cần đánh giá đúng kết quả thực 
hiện các nội dung CCHC liên quan 
đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản 
lý. Có giải pháp khắc phục, triển khai 
toàn diện, có hiệu quả các nội dung 
CCHC nhằm nâng cao Chỉ số PAR 
Index năm 2020 của tỉnh.

Ba là, tiếp tục duy trì và nâng 
cao chất lượng cung cấp dịch vụ công 
của Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả của UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và UBND các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bố trí kinh 
phí, đầu tư trang bị và nâng cấp các 
thiết bị làm việc tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 
xã; thực hiện tốt việc tiếp nhận và 
giải quyết các TTHC theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông; tạo sự thoải 
mái cho người dân, tổ chức đến yêu 
cầu giải quyết TTHC.

Bốn là, nghiêm túc thực hiện 
nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, 
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Kế 
hoạch số 5426/KH-UBND ngày 

Người dân đến làm việc tại Phòng tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ theo mô hình một cửa của UBND TP. 
Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa: baodaklak.vn
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24/6/2020 của UBND tỉnh.
Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực 

công tác CCHC) tổ chức thực hiện, 
đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trong việc thực hiện các giải 
pháp, nhiệm vụ được phân công. Định 
kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về 
tình hình và kết quả thực hiện (lồng 
ghép trong báo cáo CCHC)./.

Theo: tcnn.vn

8/ Quảng Ninh đi đầu cả nước 
về triển khai thành phố thông 
minh, chính quyền điện tử, chính 
quyền số

Đây là chỉ đạo của Uỷ viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Trương Hòa Bình 
tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ 
chốt tỉnh Quảng Ninh về tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong sản 
xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu 
tư công, phòng chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả trên địa 
bàn tỉnh, chiều ngày 31/8.

Định hướng phát triển “một 
tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi 
đột phá”

Báo cáo với Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ và Đoàn công 
tác, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, 
định hướng phát triển của tỉnh giai 
đoạn 2020-2025 là dựa vào nguồn 
lực bên trong làm quyết định, chiến 
lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên 
ngoài là quan trọng, đột phá; lấy phát 
triển con người, bảo đảm và cải thiện 
dân sinh là mục đích; lấy đổi mới mô 
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh 
tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu 
thị trường, các ngành mới nổi, tăng 
năng suất lao động làm định hướng; 
lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành 
chính đồng bộ, sáng tạo và ứng dụng 
KHCN làm động lực; lấy phát triển 
văn hóa, xây dựng văn minh sinh 
thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ 
môi trường làm trọng điểm.

Bên cạnh đó, chuyển đổi phương 
thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” 
theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ 
cột: Thiên nhiên, con người, văn hóa 
với xu thế hòa bình, hợp tác và hội 
nhập với cơ hội của cách mạng công 
nghiệp 4.0; kiên trì không gian phát 
triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều, 
hai mũi đột phá”. Theo đó, “tâm” là 
thành phố Hạ Long, “hai tuyến” là 
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tuyến phía tây và tuyến phía đông, “đa 
chiều” là phối hợp liên cấp quốc gia 
và quốc tế, “hai mũi đột phá” là khu 
kinh tế Vân Đồn và Móng Cái.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tổ 
chức và hoạt động của hệ thống chính 
trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của các cấp uỷ, hiệu lực 
của quản lý Nhà nước, tăng cường 
đoàn kết và mối quan hệ mật thiết 
giữa Đảng và nhân dân, phát huy dân 
chủ và kỷ cương, khát vọng đổi mới, 
sáng tạo, ý chí tự cường vươn lên của 
người dân trong tỉnh.

Thu nhập bình quân đầu người 
gấp 2 lần cả nước

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hoà Bình biểu dương và 
đánh giá cao nỗ lực của các cấp uỷ 
đảng, chính quyền và nhân dân các 

dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh về 
những kết quả toàn diện trong phát 
triển KT-XH thời gian qua. Trong 
bối cảnh tác động tiêu cực của đại 
dịch COVID-19, những kết quả quan 
trọng này đã góp phần tạo nền tảng 
vững chắc cho phục hồi và phát triển 
cho Quảng Ninh nói riêng, cả nước 
nói chung.

Cụ thể, đến nay có 15/17 chỉ tiêu 
phát triển KT-XH của tỉnh cơ bản đạt 
và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 
năm tăng 10,7%, cao hơn bình quân 
chung cả nước. Thu ngân sách nội địa 
luôn nằm trong nhóm các địa phương 
có số thu cao nhất cả nước có đóng 
góp về Trung ương (tổng thu NSNN 
tăng 29,6% so với giai đoạn 2011-
2015, trong đó, thu nội địa tăng 94%); 
tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 65,5%, thuộc 
nhóm cao nhất cả nước. Năm 2020, 
GRDP bình quân đầu người ước đạt 
trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình 
quân chung cả nước.

Quảng Ninh là tỉnh tiên phong 
trong cả nước huy động nguồn lực 
đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư 
(PPP), tạo đột phá phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (đã 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa 
Bình phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Lê Sơn
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thực hiện 44 dự án với tổng số vốn 
47.000 tỷ đồng, trong đó, vốn tư nhân 
chiếm đến 90%). Các dự án hạ tầng 
giao thông được tỉnh tập trung phát 
triển và có hiệu quả cao. Do đó, cần 
tổng kết và có bài học tốt cho các địa 
phương khác.

Chuyển đổi phương thức phát 
triển từ “nâu” sang “xanh”

Dịch vụ, du lịch trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển 
đổi phương thức phát triển từ “nâu” 
sang “xanh”. Cơ bản chấm dứt tình 
trạng khai thác, vận chuyển và chế 
biến kinh doanh than trái phép; thực 
hiện lộ trình đóng cửa các mỏ cát, đá, 
sét theo quy hoạch; chú trọng bảo vệ 
môi trường Vịnh, môi trường ngành 
than; di dời cơ sở ô nhiễm; tập trung 
đầu tư xử lý nước thải công nghiệp và 
đô thị.

Quảng Ninh cũng là địa phương 
đi đầu cả nước về triển khai thành 
phố thông minh, chính quyền điện 
tử, chính quyền số. Trong 3 năm liên 
tiếp (2017-2019), chỉ số PCI và chỉ 
số CCHC (PAR Index) đứng đầu cả 
nước; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ 
hành chính (SIPAS) luôn đứng trong 
nhóm dẫn đầu và đứng thứ nhất năm 

2019. Chỉ số Hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh (PAPI) từ 
vị trí 62 năm 2016 đã vươn lên đứng 
thứ 3 năm 2019.

Bảo đảm an sinh xã hội, văn hóa, 
giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả tích 
cực: Chi cho ASXH năm sau cao hơn 
năm trước, bình quân tăng 14,9%/
năm (năm 2019 tăng 24,4% so với 
năm 2018). Tỉ lệ hộ nghèo năm 2020 
còn 0,36%. Hết năm 2020, tỉ lệ lao 
động qua đào tạo dự kiến đạt 85% 
thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉ lệ 
bác sĩ, tỉ lệ giường bệnh/vạn dân đều 
cao hơn nhiều so với mức bình quân 
cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc 
dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết, tác 
động tiêu cực của dịch bệnh, nhưng 
tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 
tăng 5,7% là mức tăng trưởng cao 
trong cả nước. 8 tháng đầu năm 2020, 
xuất khẩu tăng 5,2% cùng kỳ; thu 
ngân sách đạt 67% dự toán năm (thu 
XNK đạt 80% dự toán).

“Quyết tâm của tỉnh thu ngân 
sách năm 2020 đạt 48.000 tỷ đồng, 
điều này có ý nghĩa quan trọng cho 
phát triển KT-XH của tỉnh nói riêng 
và góp phần cho cả nước nói chung. 
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Kết quả 5 năm (2015-2020) và 8 
tháng đầu năm 2020 rất ấn tượng, 
Quảng Ninh ngày nay đã có bóng 
dáng của một thành phố hiện đại, là 
tiền đề để phấn đấu trở thành thành 
phố trực thuộc Trung ương trong thời 
gian tới”, Phó Thủ tướng Thường trực 
đánh giá.

Về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư 
công, Phó Thủ tướng Thường trực nêu 
rõ, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn hướng dẫn các doanh nghiệp cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm, 
hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng; hoãn, 
chậm nộp các khoản thuế, phí, lệ 
phí, tiền thuê đất... Giải quyết nhanh 
chóng các TTHC về đất đai, đầu tư, 
xây dựng; chuẩn bị tốt nhất các điều 
kiện cần thiết về hạ tầng, nguồn nhân 
lực để đón đầu làn sóng chuyển dịch 
vốn đầu tư sau đại dịch COVID-19. 
Phối hợp với các cơ quan chức năng 
để phổ biến các chính sách về hàng 
hóa XNK, XNC để các doanh nghiệp 
biết, chủ động thực hiện, tránh thiệt 
hại và giải quyết các vướng mắc trong 
thông quan hàng hóa.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 
khá, chống buôn lậu được tăng 

cường
Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, 

theo số vốn Thủ tướng Chính phủ 
giao (8.075,682 tỷ) thì Quảng Ninh 
thuộc nhóm các địa phương có tỉ lệ 
giải ngân cao nhất cả nước 98,73% 
(vượt xa cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 
39%). Trong đó, giải ngân vốn ngân 
sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 
đạt tỉ lệ khá cao 79,94%, là một trong 
số ít các địa phương dẫn đầu cả nước 
(cả nước là 40,59%).

Còn theo số thực tế địa phương 
giao lại 16.180,873 tỷ đồng (số cân 
đối ngân sách địa phương giao cao 
hơn gấp 2 lần số Thủ tướng Chính 
phủ giao) thì tỉ lệ giải ngân của Quảng 
Ninh đạt 49,27% (bình quân cả nước 
đạt 49,11%).

Đối với nguồn vốn ODA, đến 
ngày 26/8/2020, giải ngân mới đạt 
19,1% do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19 nên không huy động 
được nhân lực để thi công; nhiều thiết 
bị nhập khẩu vận chuyển về chậm; 
vướng mắc về Hiệp định vay vốn...

Về công tác phòng chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
được tỉnh Quảng Ninh tăng cường 
kiểm soát tuyến biên giới để ngăn 
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chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái 
phép trong bối cảnh dịch COVID-19 
đang diễn biến phức tạp. Trong 8 
tháng đầu năm 2020, các lực lượng 
chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt 
giữ, xử lý hơn 2.600 vụ buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả; trị giá 
hàng hóa vi phạm 23,31 tỷ đồng. Xử 
lý hình sự 30 vụ với 34 đối tượng.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu 
các mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu 
ngoại vẫn có nguy cơ xảy ra rất cao, 
trong nội địa, vẫn tồn tại những mặt 
hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
hàng giả, hàng kém chất lượng. Hoạt 
động xuất nhập cảnh trái phép qua 
các đường mòn, bến bãi tự phát vẫn 
diễn ra tại một số nơi.

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, 
yếu kém mà tỉnh Quảng Ninh cần 
sớm khắc phục. Đó là, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế chưa tương xứng với 
tiềm năng, lợi thế và điều kiện nguồn 
lực của tỉnh. Một số dự án, công trình 
trọng điểm tiến độ triển khai còn 
chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản, giải ngân chương 
trình xây dựng nông thôn mới, chương 

trình 135 chưa đạt kế hoạch. Công tác 
giải phóng mặt bằng các dự án động 
lực gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng 
lớn đến tiến độ thực hiện các dự án 
(vướng mắc về thủ tục đất đai, môi 
trường, nhân lực, máy móc, thiết bị 
triển khai thi công).

Công tác phối hợp giữa hải quan, 
biên phòng, cảnh sát biển và quản lý 
thị trường hiệu quả chưa cao, còn để 
xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép 
hàng hóa, hàng giả, hàng kém chất 
lượng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện và giải ngân 100% 
vốn đầu tư công năm 2020

Về phương hướng trong thời gian 
tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh 
Quảng Ninh cần tập trung thực hiện 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là, các cấp ủy Đảng, chính 
quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt 
thời cơ, chung sức, đồng lòng vượt 
qua thách thức, khắc phục những tồn 
tại, tháo gỡ ”điểm nghẽn” cản trở quá 
trình phát triển, khơi thông nguồn lực, 
khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động 
lực mới thúc đẩy KT-XH của tỉnh 
phát triển nhanh, bền vững, khẳng 
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định được vai trò là một cực tăng 
trưởng của vùng kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ, là tiền đề đưa Quảng Ninh 
trở thành thành phố trực thuộc Trung 
ương trước năm 2030. Phấn đấu hoàn 
thành các mục tiêu phát triển KT-XH 
năm 2020 và 5 năm tiếp theo, thực 
hiện có hiệu quả các biện pháp phòng 
chống dịch COVID-19, hạn chế thấp 
nhất tác động đến sản xuất và đời 
sống nhân dân.

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực 
hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về 
công tác phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới; triển 
khai hiệu quả Kết luận của Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ tại Hội 
nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 
2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia. Đề cao trách 
nhiệm người đứng đầu; kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm những công chức 
thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu 
hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả.

Ba là, tập trung điều tra, triệt 
phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm 

buôn lậu, kinh doanh hàng giả; truy 
cứu trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân liên quan; phát hiện, xử lý kịp 
thời các hành vi nhập khẩu hàng hóa 
giả mạo xuất xứ Việt Nam, thuốc lá, 
rượu ngoại tái xuất thẩm lậu, quay 
vòng vào nội địa. Thực hiện nghiêm 
túc các quy định của pháp luật về 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm 
nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan; 
tăng cường công tác tuần tra, kiểm 
soát biên giới, phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý kịp thời các hành vi xuất cảnh, 
nhập cảnh trái phép và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác.

“Xác lập các chuyên án đấu tra-
nh với các băng nhóm tội phạm, tập 
trung vào địa bàn trọng điểm, tuyến 
trọng yếu để phục vụ cho đấu tranh 
chống buôn lậu, tội phạm, có sự kết 
nối và sử dụng hệ thống camera để 
phục vụ công tác quản lý Nhà nước 
và đấu tranh phòng chống tội phạm, 
lưu ý đến yếu tố bảo mật”, Phó Thủ 
tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bốn là, ưu tiên, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế khu vực biên giới, tạo 
việc làm cho người dân, giúp người 
dân có cuộc sống ổn định để không 
tham gia, không tiếp tay cho các hành 
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vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng 
hóa qua biên giới. Phát động phong 
trào quần chúng nhân dân phát hiện, 
cung cấp thông tin liên quan đến hoạt 
động chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả đến các cơ quan có 
thẩm quyền; có biện pháp bảo vệ an 
toàn cho người dân cung cấp thông 
tin. Tăng cường hợp tác quốc tế đặc 
biệt hợp tác nước láng giềng trên cơ 
sở đoàn kết, hữu nghị để nắm bắt tình 
hình, chia sẻ thông tin và phối hợp lực 
lượng đấu tranh chống buôn lậu.

Năm là, chủ động làm tốt công 
tác nắm tình hình không để bị động, 
bất ngờ trong công tác bảo đảm an 
ninh quốc gia, giữ gìn trật tự tại địa 
phương, nhất là Đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII. Xây dựng, củng cố hệ 
thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm an 
ninh tôn giáo, dân tộc, giải quyết kịp 
thời các mâu thuẫn, phức tạp từ cơ sở, 
không để phát sinh khiếu kiện đông 
người và hình thành “điểm nóng” về 
an ninh trật tự, không để khiếu kiện 
vượt cấp lên Trung ương, chăm lo 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng 
cường công tác phòng ngừa tội phạm, 
quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn 
xã hội.

Sáu là, tập trung đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện và giải ngân 100% vốn 
đầu tư công năm 2020. Thực hiện việc 
tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, 
bảo đảm công khai, minh bạch, bảo 
đảm nhà thầu có năng lực triển khai 
thực hiện dự án, đồng thời tích cực 
giám sát, kiểm tra phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đầu tư công. Tránh tình 
trạng chậm giải ngân vốn đầu tư, lãng 
phí nguồn lực.

Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư cam 
kết tiến độ giải ngân của từng dự án, 
trường hợp giải ngân không đạt tiến 
độ theo cam kết, xem xét điều chuyển 
chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền; 
xử lý các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ 
chức cá nhân cố tình gây khó khăn, 
cản trở làm chậm tiến độ giao, thực 
hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
công. Kiên quyết điều chuyển nguồn 
vốn đầu tư công từ các dự án có tỷ lệ 
giải ngân thấp sang các dự án có khả 
năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu 
cầu vốn lớn mà khi hoàn thành có tác 
động lan tỏa đối với phát triển kinh 
tế-xã hội.
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Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành 
việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán 
nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự 
án được giao kế hoạch trong năm 
2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các 
dự án quy mô lớn, quan trọng; thực 
hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư 
cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ 
ngày có khối lượng được nghiệm thu 
theo quy định.

Bảy là, người đứng đầu chính 
quyền các cấp chủ động rà soát, điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư vốn năm 2020, 
báo cáo cấp có thẩm quyền điều 
chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 
Nhà nước năm 2019 kéo dài sang 
năm 2020 của các dự án chậm tiến độ 
sang các dự án có tiến độ giải ngân 
tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn 
thành đưa vào sử dụng. Không kéo 
dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn các năm 2016, 2017, 2018 
sang năm 2020 như chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại văn bản số 6054/       
VPCP-KTTH ngày 24/7/2020.

Đối với một số kiến nghị của tỉnh 
Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Trương Hòa Bình 
giao các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp 

thu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định để tạo điều kiện cho 
tỉnh Quảng Ninh có điều kiện phát 
triển nhanh và bền vững.

Theo: chinhphu.vn

9/ Thái Nguyên: Nhiều giải 
pháp đẩy mạnh cải cách hành 
chính

Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 
nhằm đo lường, đánh giá tính hiệu 
quả về quản trị và hệ thống hành 
chính công cấp tỉnh dựa vào sự trải 
nghiệm của người dân; đánh giá mức 
độ hài lòng, phản ánh nguyện vọng 
của nhân dân đối với các cấp chính 
quyền. Thực hiện tốt PAPI cũng là 
một trong những giải pháp góp phần 
xây dựng chính quyền trong sạch, 
vững mạnh, phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, cấp ủy, chính 
quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều 
giải pháp tích cực nhằm đẩy mạnh cải 
cách hành chính (CCHC), nâng cao 
chất lượng cung ứng dịch vụ công, cải 
thiện chỉ số PAPI. Đặc biệt, UBND 
tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với 
các cấp, ngành liên quan tham mưu 
cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
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nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực 
hiện hiệu quả công CCHC. Những 
năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ 
số PAPI của tỉnh đã có cải thiện tích 
cực, nằm trong nhóm tỉnh, thành cao 
nhất. Trong đó, có một số nội dung, 
tiêu chí đạt nhóm cao, như: Công 
khai, minh bạch trong việc ra quyết 
định, quản trị điện tử...Tuy nhiên, chỉ 
số PAPI năm 2019 của tỉnh lại có sự 
suy giảm.

Đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, 
Trưởng phòng Phòng CCHC (Sở Nội 
vụ) cho biết: Để tăng cường các biện 
pháp, giải pháp nhằm cải thiện, nâng 
cao chỉ số PAPI, UBND tỉnh đã ban 
hành kế hoạch cải thiện, nâng cao 
chỉ số PAPI để giao nhiệm vụ cụ thể 
cho các ngành, các địa phương trong 
tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả 
đồng bộ 8 trục nội dung đánh giá của 
PAPI. Đối với các trục nội dung xếp 
thứ hạng thấp trong năm 2019 cần 
rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để tìm ra 
nguyên nhân, đưa ra giải pháp phù 
hợp.

Mới đây nhất, UBND tỉnh đã tổ 
chức Hội nghị mời nhóm chuyên gia 
phân tích kết quả chỉ số PAPI tỉnh 
Thái Nguyên năm 2019. Căn cứ kế 

hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, 
ngành, UBND cấp huyện căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ có biện pháp, 
giải pháp chỉ đạo, thực hiện cải thiện 
những tiêu chí, nội dung còn yếu liên 
quan đến ngành, lĩnh vực được giao 
quản lý trong thời gian tới, các cấp ủy 
đảng, chính quyền địa phương (đặc 
biệt đối với cấp xã, là cấp trực tiếp, 
thường xuyên tiếp xúc với người dân) 
tiếp tục tăng cường triển khai thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Theo các chuyên gia của Bộ Nội 
vụ và đại diện các đơn vị tổ chức 
đánh giá, xếp hạng chỉ số PAPI, Thái 
Nguyên cần tăng cường vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
triển khai thực hiện của các cấp chính 
quyền, địa phương. Đặc biệt cấp cơ 
sở, vai trò giám sát của nhân dân, các 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện 
Định Hóa được trang bị nhiều thiết bị hiện đại giúp 
các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu các 
thủ tục hành chính.
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tổ chức chính trị - xã hội, quản lý, sử 
dụng, giám sát chặt chẽ các khoản 
đóng góp tự nguyện của người dân 
tại cộng đồng; tăng cường đối thoại 
giữa các cấp chính quyền và nâng cao 
hiệu quả các cuộc tiếp xúc với người 
dân. Đồng thời, chính quyền các cấp 
thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên 
truyền phổ biến Pháp lệnh thực hiện 
dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Luật 
Phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo 
vệ môi trường tới nhân dân, nâng cao 
nhận thức, hiểu biết về quyền lợi, ng-
hĩa vụ của người dân.

Việc nâng cao chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực 
tiếp liên quan tới người dân tại cấp xã 
cần thực hiện triệt để, hiệu quả hơn. 
Song song với đó là cấp ủy, chính 
quyền các cấp trong tỉnh tăng cường 
kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện 
quy định về giải quyết TTHC theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông; niêm 
yết công khai, kịp thời, đầy đủ bộ 
TTHC. Vấn đề nữa là công tác công 
khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự án, công trình đầu tư, danh sách hộ 
nghèo, thu, chi ngân sách, các khoản 
phí, lệ phí… trong tỉnh phải bảo đảm 

đúng quy định.
Để cải thiện chỉ số PAPI năm 

2020 cũng cần phát huy vai trò của 
người đứng đầu cơ quan, chính quyền 
các cấp trong công tác giải trình, tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
tiếp công dân, đối thoại với nhân dân. 
Tăng cường kiểm soát, phòng, chống 
tham nhũng trong khu vực công, đẩy 
mạnh tuyên truyền phổ biến nội dung 
Luật Phòng, chống tham nhũng, để 
nhân dân biết, giám sát; tăng cường 
kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trong thực thi 
công vụ, giải quyết thủ tục hành 
chính.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc 
xả rác, xả thải ra môi trường không 
đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi 
để người dân được quyền giám sát, tố 
giác các hành động vi phạm về pháp 
luật môi trường; tăng cường quản lý, 
bảo vệ nguồn nước sông, suối, kênh 
rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các 
đô thị, khu dân cư tập trung và các 
nguồn nước khác./.

Theo: baothainguyen.vn
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10/ Đồng hành và sẻ chia
Hồ sơ được giải quyết nhanh 

gọn, trả tại nhà; tư vấn, hỗ trợ đăng 
ký khai sinh lưu động; đổi mới cách 
thức tuyên truyền theo hướng gần 
gũi, dễ tiếp nhận, tạo được sức hút 
với người nghe là nỗ lực đáng ghi 
nhận của Phòng Tư pháp huyện Đại 
Lộc suốt nhiều năm qua. Trong đại 
dịch Covid-19 này, đơn vị còn đồng 
hành, sẻ chia với cộng đồng nhằm 
đẩy lùi dịch bệnh.

Góp một bàn tay
Những ngày đầu khi xuất hiện ca 

mắc Covid-19 trong cộng đồng, Đại 
Lộc căng mình với công tác phòng 
chống dịch. Không đứng ngoài cuộc, 
Phòng Tư pháp huyện kịp thời tham 
mưu UBND huyện ban hành văn bản 
tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền Luật Phòng chống bệnh truyền 
nhiễm và các chế tài xử phạt 13 hành 
vi vi phạm phòng chống dịch bệnh 
Covid-19.

Phòng Tư pháp đã biên soạn đề 
cương tuyên truyền, in ấn hơn 10     
nghìn tờ rơi phát cho các khu cách 
ly tập trung, công ty, xí nghiệp đóng 
trên địa bàn và người dân địa phương. 
Phối hợp UBND các xã, thị trấn tập 
trung tuyên truyền tại chợ, khu dân cư 
và các tụ điểm người dân thường qua 
lại. Mọi kênh thông tin đều được huy 
động cho công cuộc tuyên truyền, như 
trên loa truyền thanh xã, thôn, loa di 
động, xe lưu động, tuyên truyền trên 
mạng xã hội Facebook, Zalo.

Theo ông Võ Ngọc Tốt - Trưởng 
phòng Tư pháp huyện Đại Lộc, trong 
đợt Covid-19 đầu tiên, đơn vị tổ chức 
tuyên truyền trực tiếp tại 18 chợ, kết 
hợp phát tờ rơi, tặng khẩu trang, nước 
sát khuẩn miễn phí và tiếp tục đi đến 
113 thôn, khu dân cư. Đợt Covid-19 
thứ hai, tiếp tục biên soạn đề cương 
tuyên truyền và đã phối hợp với Trung 
tâm VH-TT&TT-TH huyện thu âm 
bài tuyên truyền về phòng chống 
bệnh truyền nhiễm, các chế tài xử lý 
có liên quan, chủ động cung cấp cho 

Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức tuyên truyền phòng 
chống dịch Covid-19 và tặng quà người dân khó khăn. 
Ảnh: C.T
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các cơ quan, ban ngành, địa phương 
để “phủ sóng” rộng rãi hơn. Hiệu quả 
mang lại đúng như mong đợi. Từ từng 
ngõ, từng làng, tiếng loa vang lên với 
lời giới thiệu “Mời bà con và các bạn 
nghe chương trình tuyên truyền Luật 
Phòng chống bệnh truyền nhiễm do 
Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc thực 
hiện”… như một cuốn cẩm nang lưu 
động, nhắc nhở người dân chung tay 
thực hiện các quy định để ngăn ngừa 
dịch bệnh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, 
Phòng Tư pháp cũng vận động nhà 
hảo tâm ủng hộ tiền, hàng hóa với 
tổng giá trị hơn 79 triệu đồng để tặng 
quà người nghèo, khó khăn, tàn tật và 
các khu cách ly, chốt kiểm soát. Cán 
bộ, công chức ngành tư pháp, hộ tịch 
toàn huyện cũng đã ủng hộ và vận 
động đóng góp hơn 200 triệu đồng, 
góp một bàn tay chia sẻ với những 
khó khăn do đại dịch gây ra.

“Có được kết quả trên là nhờ 
sự quyết tâm rất lớn cán bộ, công 
chức ngành tư pháp, cùng vượt qua 
nguy hiểm của dịch bệnh ngày đêm 
tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên 
truyền, san sẻ cùng với xã hội. Qua 
đó góp phần nhỏ cùng với cả hệ thống 

chính trị huyện chung tay đẩy lùi dịch 
bệnh Covid-19, đem lại sự bình an 
cho mọi nhà” - ông Võ Ngọc Tốt nói.

Đến từng nhà trả thủ tục
Nhiều năm qua, Phòng Tư pháp 

Đại Lộc duy trì việc tư vấn, giải quyết 
hộ tịch lưu động cho một số đối tượng 
già cả, neo đơn, không có điều kiện 
đến cơ quan chức năng để giải quyết 
thủ tục. Tư pháp cơ sở sẽ tổng hợp 
danh sách, Phòng Tư pháp thành lập 
tổ đến tận nơi, tiếp nhận hồ sơ, trả hồ 
sơ tại nhà.

Để tạo thuận lợi hơn cho người 
dân, Phòng Tư pháp Đại Lộc đã đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính, 
cắt giảm 30 - 70% thời gian giải 
quyết, trả hồ sơ tại nhà. Thực hiện tốt 
quy chế liên thông “khai sinh, nhập 
khẩu, bảo hiểm y tế cho trẻ em và 
khai tử, xóa khẩu đổi với người mất”.

Để đến gần hơn với người dân, tạo 
điều kiện cho những người chưa có 
điều kiện đến đăng ký khai sinh, cán 
bộ Phòng Tư pháp phối hợp UBND 
các xã, thị trấn tổ chức tư vấn, đăng 
ký khai sinh lưu động cho hàng chục 
trường hợp. Tại các buổi làm việc này, 
cán bộ đơn vị cũng đã tiếp nhận nhiều 
hồ sơ giải quyết theo thẩm quyền.
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Việc trao trả thủ tục tận nhà là 
bước đi nối dài thêm sự tận tâm của 
ngành tư pháp địa phương, bắt đầu 
được thực hiện từ năm 2017 đến nay. 
Khi đến làm thủ tục, cán bộ tiếp nhận 
sẽ giải thích cho người dân thuộc 
nhóm đối tượng này về việc hồ sơ của 
họ sẽ được trao trả tại nhà. Sau khi đã 
giải quyết xong thủ tục, đoàn làm việc 
của UBND xã sẽ mang hồ sơ đến trả 
tận tay, tận nhà cho dân. Ngoài khoản 
phí theo quy định Nhà nước, cán bộ 
không thu bất cứ khoản phí nào của 
người dân. Từ khi đề án được đưa vào 
triển khai, đã có gần 800 hồ sơ được 
đưa đến tận nhà cho dân.

“Khối lượng công việc có thể nói 
là rất lớn, nhưng chúng tôi đều động 
viên nhau nỗ lực, cố gắng nhiều hơn 
từng ngày. Có khi việc này vừa xong 
kế hoạch, dự định khác đã đến và 
phải làm ngay, nhưng anh em đều 
không nề hà. Chia việc, sắp xếp khoa 
học, cùng nhau gánh vác, và trên hết 
là cái tình, là trách nhiệm với người 
dân địa phương, với những người 
gặp khó trong đại dịch. Năm nay, 
dịch bệnh ảnh hưởng đến rất nhiều 
mặt công tác, song chính nhờ những 
buổi tuyên truyền, nhờ từng hộp khẩu 

trang, nước sát khuẩn hay “phiên chợ 
0 đồng” mà bà con nhớ mặt, nhớ tên 
mình. Phần nữa, là nhờ sự quan tâm 
của các cấp ủy, chính quyền, sự phối 
hợp của các cơ quan, đơn vị từ huyện 
đến xã. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm 
công tác tư pháp đã không ngại khó 
khăn, nguy hiểm của dịch bệnh đã 
tiền phong, gương mẫu đi đầu trong 
thực hiện nhiệm vụ” - ông Võ Ngọc 
Tốt - Trưởng phòng Tư pháp huyện 
Đại Lộc chia sẻ.

Theo: baoquangnam.vn

11/ Giải quyết trễ hạn 17 hồ sơ 
nhưng Sở Tài nguyên và môi trường 
chưa gửi thư xin lỗi

Trung tâm Hành chính công 
và Xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) 
tỉnh cho biết, từ ngày 15.7 đến 14.8 
đã tiếp nhận mới 5.213 hồ sơ; trong 
thời gian này đã giải quyết 6.510 hồ 
sơ, trong đó tiếp nhận và xử lý trực 
tuyến 1.220 hồ sơ (chiếm 30% tổng 
số hồ sơ đã tiếp nhận). Có 6.491 
hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn 
(chiếm 99,7% tổng hồ sơ đã giải 
quyết) và 19 hồ sơ giải quyết bị trễ 
hạn.

Trung tâm HCC&XTĐT cho 
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biết, trong số 19 hồ sơ giải quyết trễ 
hạn, chỉ có 1 Phiếu xin lỗi được gửi 
đến các tổ chức, cá nhân là Sở Tư 
pháp. Trong khi đó, Sở Tài nguyên 
và môi trường có đến 17 hồ sơ trễ 
hạn và Sở Xây dựng 1 hồ sơ trễ hạn 
nhưng chưa thực hiện gửi thư xin lỗi. 
Trung tâm đề nghị các đơn vị thực 
hiện việc công khai xin lỗi đối với 
các hồ sơ trễ hạn theo Quyết định số                           
3200/QĐ-UBND ngày 7.10.2019 của 
UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm 
công khai xin lỗi trong giải quyết thủ 
tục hành chính cho cá nhân, tổ chức 
trên địa bàn tỉnh và theo chỉ đạo của 
Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính tỉnh.

Theo: baoquangnam.vn

12/ Hiệp Đức tổng kết chương 
trình tổng thể cải cách hành chính 
Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Chiều 26/8/2020, UBND huyện 
Hiệp Đức tổ chức Hội nghị trực 
tuyến tổng kết chương trình tổng 
thể cải cách hành chính Nhà nước 
giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 
giai đoạn 2021 - 2030. Dự và chủ trì 
hội nghị có đồng chí Nguyễn Như 
Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện; đại biểu lãnh 
đạo các ngành, đoàn thể liên quan 
và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Giai đoạn 2011- 2020, UBND 
huyện đã ban hành nhiều văn bản 
để triển khai thực hiện chương trình 
tổng thể cải cách hành chính (CCHC) 
trong đó tập trung vào các nội dung: 
Cải cách thể chế, cải cách thủ tục 
hành chính (TTHC), cải cách bộ máy 
hành chính nhà nước, xây dựng và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức (CBCCVC), tài 
chính công và hiện đại hóa nền hành 
chính. Đến nay, công tác CCHC đã 
được các cấp ủy Đảng, chính quyền 
từ huyện đến cơ sở triển khai, chỉ đạo, 
điều hành tích cực, đồng bộ; kịp thời 
tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể 
CBCCVC, người dân và doanh ng-
hiệp các văn bản về công tác CCHC, 
cải cách TTHC. Qua kiểm tra công 
tác CCHC đã kịp thời phát hiện và 
khắc phục những khuyết điểm, hạn 
chế góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của nền hành chính Nhà nước 
trên địa bàn huyện. Quy trình xây 
dựng và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được thực hiện chặt chẽ, 
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đúng quy định, đồng bộ và mang tính 
khả thi cao. Hạn chế tối đa văn bản 
quy phạm pháp luật được xây dựng 
và ban hành không đúng thẩm quyền, 
trình tự, quy trình theo quy định của 
pháp luật. Thời gian tiếp nhận, quy 
trình giải quyết công việc, phí, lệ phí 
về TTHC được niêm yết công khai, 
đầy đủ, kịp thời, thường xuyên để tổ 
chức, cá nhân biết, thực hiện được 
thuận tiện, nhanh chóng và chính xác 
hơn. Số TTHC giải quyết theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã 
là 94/94 (100%); tại huyện là 237 thủ 
tục/266 thủ tục (89,1%); hằng năm tỉ 
lệ trễ hẹn luôn dưới 5%. 

Thực hiện sắp xếp các cơ quan, 
đơn vị, các hội, các xã, thị trấn và 
thôn, khối phố kịp thời, đảm bảo tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Công tác tuyển dụng, quản lý, sử 
dụng CBCCVC đảm bảo chặt chẽ, bố 

trí đúng theo vị trí việc làm và trình 
độ, chuyên môn được đào tạo. Quá 
trình thực hiện, tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm, minh bạch về tài chính 
tại các cơ quan, đơn vị ngày càng 
được nâng lên, tạo điều kiện thuận 
lợi trong quá trình kiểm tra, giám sát, 
góp phần hạn chế các vi phạm về chế 
độ quản lý tài chính và sử dụng có 
hiệu quả ngân sách của Nhà nước; tạo 
điều kiện cho cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động có điều kiện 
cải thiện và nâng cao thu nhập. Triển 
khai và ứng dụng phần mềm một 
cửa điện tử, phần mềm Q-office, 05 
phần mềm dùng chung, kết nối mạng 
CPNET; tăng cường sử dụng thư điện 
tử công vụ; 100% các xã, thị trấn đã 
có hệ thống đường truyền internet tốc 
độ cao; xây dựng hệ thống hội nghị 
trực tuyến giữa huyện và các xã, thị 
trấn; sử dụng chứng thư số, chữ ký số 
góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian 
và thuận tiện trong quản lý điều hành 
công việc; áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008, ISO 9001:2015 vào hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà 
nước; xây dựng 05 quy trình bắt buộc 
và 31 quy trình chuyên môn tất cả các 

Quang cảnh hội nghị
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TTHC tại các cơ quan thuộc UBND 
huyện,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Nguyễn Như Công, Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
đã ghi nhận và biểu dương những kết 
quả đạt được của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong công tác CCHC 
thời gian qua, đồng thời yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 
bàn huyện nghiêm túc đánh giá, nhìn 
nhận những tồn tại hạn chế để có giải 
pháp khắc phục kịp thời. Trong đó tập 
trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch 
CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 
2030; tăng cường tuyên truyền những 
điển hình tiên tiến; nâng cao trách 
nhiệm tham mưu xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn 
bản bảo đảm sự đơn giản, minh bạch; 
tăng cường kiểm soát TTHC; sắp xếp, 
kiện toàn bộ máy, đào tạo, nâng cao 
kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công 
chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân 
dân trong điều kiện mới với đòi hỏi 
ngày càng cao cả về năng lực, trình 
độ, thái độ phục vụ, góp phần cùng 
với tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững 
an ninh, quốc phòng.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng 
giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện chương trình tổng thể CCHC 
Nhà nước huyện Hiệp Đức giai đoạn 
2011 - 2020.

Theo: noivuqnam.gov.vn
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13/ Các doanh nghiệp cảm ơn 
Tổ công tác của Thủ tướng

Sau khi Thông tư 15 ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép 
không gỉ được lùi thời gian áp dụng, 
các doanh nghiệp được tháo gỡ khó 
khăn đã có thư cảm ơn gửi Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công 
tác của Thủ tướng và các thành viên 
thường trực Tổ công tác.

Các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản 
phẩm thép không gỉ gửi lời cảm ơn 
về sự quan tâm, hỗ trợ của các thành 
viên Tổ công tác trong hỗ trợ, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh, phát triển doanh 
nghiệp thời gian qua.

Trước đó, cuối năm 2019, Bộ Khoa 
học Công nghệ đã ban hành Thông tư 
số 15/2019/TT-BKHCN về việc ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về thép không gỉ (QCVN20:2009/
BKHCN). Theo các doanh nghiệp, 
việc ban hành Thông tư này đã gây 
tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn tới 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp ngành sản xuất, chế 
tạo thép không gỉ. Họ đối diện với 
khó khăn rất lớn và có nguy cơ phải 
ngừng hoạt động, thậm chí là giải thể, 
phá sản.

Trước bối cảnh đó, các doanh   
nghiệp đã làm đơn kiến nghị gửi đến 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI), Bộ Khoa học và 
Công nghệ để mong được giải quyết 
thỏa đáng nguyện vọng chính đáng 
của các doanh nghiệp trong ngành. 
VCCI cũng đã thay mặt cộng đồng 
doanh nghiệp có văn bản gửi Bộ Khoa 
học và Công nghệ ngay sau khi nhận 
được văn bản kiến nghị này.

Ngay sau khi nhận được thông 
tin về những khó khăn khăn rất lớn 
của doanh nghiệp ngành thép không 
gỉ được đăng tải trên báo chí, Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến 

Từ khi thành lập tới nay, Tổ công tác của Thủ tướng 
đã tiến hành 89 cuộc kiểm tra các bộ, cơ quan, địa 
phương, tạo sự chuyển động trong thực thi các nhiệm 
vụ Chính phủ, Thủ tướng giao. 
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Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ 
tướng, với sự quyết liệt và tinh thần 
trách nhiệm cao vì doanh nghiệp, đã 
lập tức chỉ đạo các đồng chí trong 
thường trực Tổ công tác khẩn trương 
xác minh, làm rõ và có ý kiến với Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

Đến ngày 10/08/2020, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã có văn bản số 
03/2020/TT-BKHCN về việc lùi thời 
gian áp dụng Thông tư 15 đến ngày 
31/12/2021.

“Việc này thực sự có ý                               
nghĩa lớn đối với hoạt động sản xuất,                 
kinh doanh của những doanh nghiệp 
ngành thép không gỉ chúng tôi, bước 
đầu giúp chúng tôi giải tỏa được 
những khó khăn, vướng mắc do một 
số nội dung quy định của Thông tư 15 
mang lại, giúp chúng tôi tiếp tục dồn 
mọi nguồn lực để duy trì hoạt động 
sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay”, 
thư cảm ơn của các doanh nghiệp viết.

Gửi lời chúc sức khỏe tới Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 
phủ cùng các đồng chí thường trực Tổ 
công tác của Thủ tướng Chính phủ, 
các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn 
các đồng chí tiếp tục quan tâm, giúp 

đỡ, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của cộng đồng      
doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát 
triển của doanh nghiệp và nền kinh tế 
đất nước.

Theo: chinhphu.vn

14/ Hình thành nền hành chính 
phục vụ người dân và doanh nghiệp

Nhằm góp phần xây dựng Thủ 
đô giàu đẹp - văn minh, Công đoàn 
Viên chức thành phố Hà Nội tổ 
chức cuộc thi viết có chủ đề: “Ý 
tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, 
Thành phố vì hòa bình”. Báo Lao 
động Thủ đô xin trân trọng đăng 
sáng kiến của bà Nguyễn Thu Hà - 
Công đoàn Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn thành phố 
Hà Nội liên quan đến chủ đề cải 
cách thủ tục hành chính.

Thời gian qua, hoạt động cải cách 
thủ tục hành chính của các cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước đã đạt 
được những kết quả khả quan. Mối 
quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà 
nước với người dân và doanh nghiệp 
được cải thiện đáng kể, thông qua 
một loạt các biện pháp như cải cách 
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thủ tục hành chính gắn với thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 
công khai hóa, minh bạch hóa các 
quy định về thủ tục hành chính (nhất 
là thủ tục hành chính về thuế và bảo 
hiểm xã hội). Theo đó, các thủ tục 
hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi 
bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận 
tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai thực thi phương án 
đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 
25 Nghị quyết chuyên đề của Chính 
phủ đã được các bộ, ngành thực hiện 
cơ bản hoàn thành. Hằng năm, việc 
rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính; việc công bố, niêm yết công 
khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính đã giúp giải phóng 
nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực               
cạnh tranh quốc gia. Cơ chế một cửa, 
cơ chế một cửa liên thông tiếp tục 
được đẩy mạnh triển khai tại các địa 
phương.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, 
một điểm nổi bật khác trong lĩnh 
vực cải cách thủ tục hành chính thời 
gian qua là việc triển khai thí điểm 
đưa bộ phận một cửa các cấp về đặt 

tại trụ sở của bưu điện ở một số địa 
phương theo Nghị định số 61/2018/
NÐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 
phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính. Lợi ích mang lại 
trước hết đối với Ủy ban nhân dân các 
cấp sẽ không phải bố trí kinh phí để 
xây dựng trụ sở, nhất là không phải bỏ 
chi phí thường xuyên để duy trì, sửa 
chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết bị 
cho bộ phận một cửa.

Ngoài ra, khi đưa bộ phận một 
cửa về đặt tại bưu điện, nhân viên bưu 
điện cũng sẽ phối hợp với cán bộ, công 
chức, viên chức tại nơi thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. Ðiều này không 
chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển 
khai chính phủ điện tử, chính quyền 
điện tử, mà còn giúp cơ quan hành 
chính các cấp giảm tải được công việc 
để tập trung cho chuyên môn, sắp xếp 
lao động, tinh giản biên chế.

Trọng tâm cải cách hành chính 
của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 
2020-2025 sẽ hướng đến việc nâng 
cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ 
cán bộ, công chức viên chức, trong 
đó quan trọng nhất là hoàn thiện hệ 
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thống quản lý công vụ, công chức 
theo hướng khoa học, thực tài; cải 
thiện chính sách tiền lương nhằm tạo 
động lực thực thi công vụ có chất 
lượng và hiệu quả; hình thành chính 
quyền điện tử và đảm bảo cung ứng 
ngày càng tốt hơn các dịch vụ công 
phục vụ nhân dân.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm 
vụ thường xuyên và theo chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
của Chính phủ, thành phố Hà Nội đã 
đề ra một số nhiệm vụ mới. Một là cải 
cách thể chế: Điểm mới là xây dựng 
quy định về việc lấy ý kiến nhân dân 
đối với các chủ trương, chính sách 
quan trọng của thành phố. Hai là cải 
cách thủ tục hành chính, tập trung 
đơn giản hóa các thủ tục thuộc lĩnh 
vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, y 
tế, giáo dục, hộ khẩu, việc làm…

Ba là cải cách tổ chức bộ máy và 
hoạt động của cơ quan nhà nước. Bốn 
là xây dựng và nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ công chức viên chức: 
Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức 
viên chức chuyên nghiệp, hợp lý về 
cơ cấu gắn với vị trí việc làm. Năm 
là cải cách tài chính công. Sáu là ứng 
dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông trong cải cách hành chính: Tin 
học hóa các quy trình công việc trong 
nội bộ cơ quan hành chính, trong 
giao dịch với các cơ quan hành chính 
khác và trong giao dịch với tổ chức, 
cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động 
phục vụ hành chính công, dịch vụ 
công của đơn vị sự nghiệp công.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên cần 
tập trung vào một số giải pháp nâng 
cao cải cách thủ tục hành chính trong 
thời gian tới. Thứ nhất, nâng cao nhận 
thức của các chủ thể trong xã hội về 
tầm quan trọng của cải cách thủ tục 
hành chính, hướng tới xây dựng nền 
hành chính hiện đại. Trong đó, nhiệm 
vụ quan trọng là phải nâng cao nhận 
thức về cải cách thủ tục hành chính 
cho toàn thể cán bộ, công chức và 
nhân dân để tạo hiệu ứng chung trong 
toàn xã hội cùng chung tay tham gia 
thực hiện. Chính vì vậy, tiếp tục phát 
huy việc chuyển nhận thức từ cơ chế 
nền hành chính “mệnh lệnh”, “xin - 
cho” sang nền hành chính “phục vụ”; 
coi người dân và doanh nghiệp thực 
sự là “đối tác”, “khách hàng” trong 
cung cấp dịch vụ công.

Thứ hai, đẩy mạnh xây dựng và 
vận hành chính phủ điện tử, góp phần 
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cải cách thủ tục hành chính và các 
dịch vụ công. Cần tăng Chỉ số phát 
triển chính phủ điện tử và Chỉ số 
thành phần về cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trong khu vực và trên thế 
giới. Ngoài các thủ tục hành chính 
trong cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4, hầu hết các thông 
tin, mẫu biểu hồ sơ liên quan đều 
được đưa lên mạng internet để người 
dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, tải 
xuống chuẩn bị trước khi thực hiện 
các thủ tục hành chính (đạt mức độ 
1, 2), các bộ, ngành, các sở: Nội vụ, 
Thông tin và Truyền thông của các 
tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt 
Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn 
kết ứng dụng công nghệ thông tin với 
cải cách hành chính giai đoạn 2017 
- 2020 để nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước, xây dựng nền hành chính 
hiện đại.

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền 
thông cần phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật; tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền về xây dựng, 
vận hành chính phủ điện tử; nâng cao 
hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng 
công nghiệp 4.0 với các nội dung như 
ứng dụng internet kết nối vạn vận 
(IoT), ứng dụng điện toán đám mây 
(Cloud Computing), xử lý dữ liệu 
lớn (Big Data), mạng xã hội (Social 
network), đô thị thông minh (Smart 
city)…

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thực thi 
công vụ cho đội ngũ công chức tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính. 
Đặc biệt, đề cao trách nhiệm thực hiện 
các quy định của pháp luật trong tiếp 
nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời các 
thủ tục hành chính của công chức nhà 
nước. Theo đó, phải lấy kết quả cải 
cách thủ tục hành chính hằng năm là 
cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh 
đạo, điều hành của người đứng đầu 
cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 
là một trong những tiêu chí đánh giá, 
bình xét thi đua, khen thưởng cho tập 
thể, cá nhân.

Ban hành và thực hiện hiệu quả 
cơ chế kiểm tra, thanh tra việc thực 
thi công vụ của đội ngũ công chức 
tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 
chính. Xử lý nghiêm người vi phạm 
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và khen thưởng kịp thời những người 
thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp 
tục tạo bước chuyển căn bản trong 
quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà 
nước với cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp, giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước với nhau trong giải quyết và 
thực hiện các thủ tục hành chính. Có 
cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các 
cơ quan hành chính nhà nước trong 
việc tiếp nhận, xử lý các phản ảnh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức và do-
anh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ 
tục hành chính không còn phù hợp.

Thứ tư, tăng cường giao lưu, học 
tập kinh nghiệm giữa các thành phố, 
tỉnh và tham quan, học tập kinh ng-
hiệm các nước về cải cách thủ tục 
hành chính. Việc trao đổi kinh ng-
hiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các thành 
phố, tỉnh trong nước về cải cách thủ 
tục hành chính có ý nghĩa quan trọng 
trong tiến trình xây dựng nền hành 
chính hiện đại, phục vụ nhân dân, 
qua đó, tìm ra các sáng kiến, các giải 
pháp hiệu quả nhằm tiếp tục hoàn 
thiện thể chế trong hoạt động quản lý 
thủ tục hành chính và cắt giảm tối đa 
các thủ tục hành chính rườm rà để tiết 
kiệm thời gian, công sức của cá nhân, 

tổ chức sẽ góp phần đẩy nhanh tiến 
trình phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Bên cạnh đó còn cần phải 
học tập kinh nghiệm các nước về cải 
cách thủ tục hành chính, nhất là các 
nước có nền hành chính phát triển và 
điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng 
với Việt Nam.

Để đảm bảo cho việc thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm và các mục 
tiêu đặt ra, thành phố cần hình thành 
hệ thống các giải pháp thực hiện đồng 
bộ. Một những giải pháp được chú 
trọng, đó là tăng cường công tác chỉ 
đạo triển khai cải cách hành chính từ 
Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố đối với 
các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân 
dân các cấp; thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện chịu trách nhiệm cá nhân 
về mặt chỉ đạo, đôn đốc triển khai các 
nội dung cải cách hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của ngành và địa 
phương mình. Cũng như thực hiện 
việc nâng cao năng lực, trình độ đội 
ngũ cán bộ, công chức làm công tác 
tham mưu về cải cách hành chính ở 
cấp thành phố và cấp quận, huyện. 
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Ban hành các chế độ chính sách hợp 
lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức 
thực hiện chuyên trách về cải cách 
hành chính các cấp.

Trên đây là ý tưởng của tôi nhằm 
đóng góp một phần vào cải cách thủ 
tục hành chính của Thủ đô Hà Nội. 
Với những giải pháp triển khai một 
cách đồng bộ và cụ thể, chúng ta 
hoàn toàn tin tưởng công tác cải cách 
hành chính sẽ góp phần hoàn thành 
các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố trong giai đoạn tiếp 
theo. Quan trọng hơn, hình thành một 
nền hành chính phục vụ hướng về 
phía người dân và doanh nghiệp, qua 
đó tạo một môi trường đầu tư kinh 
doanh hấp dẫn, thu hút nhiều hơn nữa 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
đến với Thủ đô Hà Nội, cũng như 
tăng cường tính công khai minh bạch 
các thủ tục, dịch vụ hành chính công 
của chính quyền thành phố.

Theo: laodongthudo.vn
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1/ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: SẮP XẾP LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
CÔNG LẬP THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; SỬA QUY HOẠCH 
MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI

* Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số                       

1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh 
gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh 
mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng đội ngũ viên chức. Giảm tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà 
nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải 
cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho viên chức và người lao động.

Đến năm 2021, Đề án phấn đấu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công 
lập; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
so với năm 2015. Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, 
giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp 
công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

Giai đoạn 2022 - 2025, tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập 
và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. 
Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính. Tiếp tục 
giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp 
công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

Giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ 
còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý 
nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. 
Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 
2025. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.
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Theo Đề án, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư 
phạm theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Giai đoạn 2021 - 2023, chuyển các trường: Trường Dự bị Đại học Dân tộc 
Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học 
Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu 
Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc về trực 
thuộc Ủy ban Dân tộc.

Giai đoạn 2022 - 2025, giữ nguyên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; giữ nguyên Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; nghiên cứu chuyển Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học thành công 
ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Giữ nguyên Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục là đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức lại Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thành 
Phân hiệu của Học viện Quản lý giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo).

Chuyển Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực về trực thuộc Viện 
Khoa học Giáo dục Việt Nam (đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Giữ nguyên Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung 
tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

* Sửa Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao 
thông vận tải

Ngày 26/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1310/
QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Theo đó, sửa đổi Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 
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03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030.

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2020, duy trì 14 ban quản lý dự án (quy định cũ 
17 ban quản lý dự án) gồm:

10 đơn vị trực thuộc Bộ: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản 
lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 6, Ban Quản lý 
dự án 7, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án Đường sắt, Ban Quản lý dự 
án Hàng hải, Ban Quản lý các dự án Đường thủy, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

4 đơn vị trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Ban Quản lý dự án 3, Ban 
Quản lý dự án 4, Ban Quản lý dự án 5, Ban Quản lý dự án 8.

Các ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi 
thường xuyên.

Giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục duy trì các ban quản lý dự án như giai đoạn 
đến năm 2020.

Theo: chinhphu.vn
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