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1/ Không để nợ đọng văn bản 
sang Chính phủ khóa mới

Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ 
tướng nhấn mạnh tại cuộc làm việc 
với các bộ, cơ quan về tinh thần 
không để nhiệm vụ nào không được 
thực hiện, không để nợ đọng văn 
bản sang Chính phủ khóa mới.

Sáng 3/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ 
công tác của Thủ tướng chủ trì cuộc 
họp làm việc với các bộ, cơ quan về 
tình hình xây dựng, trình ban hành các 
văn bản quy định chi tiết luật, pháp 
lệnh đã có hiệu lực và có hiệu lực từ 
1/1/2021, tình hình xây dựng, trình 
ban hành các đề án trong Chương 
trình công tác năm 2020 của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Không làm nhanh sẽ nợ đọng 

văn bản
Đây là cuộc làm việc thứ 102 của 

Tổ công tác từ khi được thành lập 
và là cuộc làm việc thứ 4 trong năm 
2020 nhằm đôn đốc, đẩy nhanh tiến 
độ trình ban hành văn bản của các bộ, 
cơ quan.

Theo Tổ trưởng Tổ công tác, hiện 
nay còn 7 nghị định nợ đọng. Ngoài 
ra, với các văn bản có hiệu lực từ 
1/1/2021, theo quy định, phải ban 
hành chậm nhất là ngày 15/11/2020. 

Theo dự kiến trước đây, số văn 
bản có hiệu lực từ 1/1/2021 là 49 
văn bản. Chỉ đạo của Chính phủ là 
cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy 
định chi tiết theo hướng 1 luật chỉ ban 
hành tối đa 2 nghị định quy định chi 
tiết, 1 nghị định chỉ ban hành 1 thông 
tư hướng dẫn. Đến nay từ 49 văn bản 
cắt giảm được 17 văn bản. Như vậy, 
sau khi tích hợp, tổng số văn bản chi 
tiết có hiệu lực từ 1/1/2021 là 32 văn 
bản. Đến nay đã trình 2 văn bản, còn 
30 văn bản chưa ban hành. Trong 30 
văn bản này đã có 7 văn bản đã được 
gửi đến VPCP. 

Đối với chương trình công tác của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
đến ngày 2/12 có 38/367 đề án trong 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ 
trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì cuộc họp. 
Ảnh: VGP/Gia Huy
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chương trình nợ đọng, chiếm 10,3%, 
trong đó các bộ tham dự buổi làm 
việc có 25 đề án nợ đọng.

“38 đề án, cộng với văn bản trong 
chương trình công tác của tháng 
12/2020 là 99 văn bản, tổng cộng là 
137. Đây là nhiệm vụ rất lớn, không 
làm nhanh sẽ nợ đọng”, Tổ trưởng Tổ 
công tác nêu.

Nhấn mạnh hơn để các bộ, cơ 
quan đẩy nhanh tiến độ, Tổ trưởng Tổ 
công tác nêu: “Chính phủ khóa XII 
nợ đọng 59 văn bản chi tiết, Chính 
phủ khóa XIII nợ 38 văn bản, bây giờ 
chúng ta không làm nhanh thì Chính 
phủ khóa XIV sẽ nợ đọng văn bản 
cao hơn Chính phủ khóa XIII”.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng, Tổ công tác đề nghị các bộ, 
cơ quan tiếp tục rà soát lại toàn bộ 
theo tinh thần 1 luật chỉ ban hành 
tối đa 2 nghị định quy định chi tiết, 
1 nghị định chỉ ban hành 1 thông tư 

hướng dẫn. Cuộc họp cũng đề nghị 
các bộ, cơ quan nêu lý do nợ đọng, 
khẳng định có giảm số văn bản được 
không, thời gian hoàn thành… vì chỉ 
còn không đầy một tháng nữa sẽ kết 
thúc năm 2020 và “Bộ, cơ quan nào 
đã hứa mà không làm được phải chịu 
trách nhiệm”.

‘1 luật mà có 6 nghị định là 
không ổn’

Theo ông Lê Hoàng Tùng, Vụ 
trưởng Vụ Tổng hợp (VPCP), năm 
2020, trong các nghị quyết của phiên 
họp Chính phủ, Chính phủ đều đôn 
đốc xây dựng văn bản và chương 
trình công tác.

Về văn bản quy định chi biết, từ 
đầu năm đến nay, Chính phủ đã ban 
hành 48/55 văn bản quy định chi tiết, 
còn nợ đọng 7 văn bản thuộc trách 
nhiệm của các Bộ: Công an 3 văn 
bản, GD&ĐT 1 văn bản, Tài chính 
1 văn bản, Nội vụ 1 văn bản, Công 
Thương 1 văn bản.

Với văn bản quy định chi tiết có 
hiệu lực từ 1/1/2021, theo kế hoạch 
có 49 văn bản, tuy nhiên theo chỉ đạo 
của Chính phủ, các bộ, cơ quan đã 
thực hiện cắt giảm văn bản chi tiết như 
Tổ trưởng Tổ công tác đã nêu. Hiện 
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còn 23 văn bản chưa trình, thuộc các 
Bộ: LĐTB&XT 4 văn bản, Tài chính 
7 văn bản, KH&ĐT 5 văn bản, Nội 
vụ 4, Xây dựng 7 văn bản...

Bộ Công an cho biết, tháng 
11/2020 chậm 5 văn bản, hiện đã 
thực hiện 2 văn bản, còn 3 văn bản nợ 
đọng, trong đó có văn bản liên quan 
Luật An ninh mạng và Luật Công an 
xã cần cân nhắc kỹ và đang tiếp tục 
lấy ý kiến. Về chương trình công tác 
có 6 đề án nợ đọng. Tổ trưởng Tổ công 
tác đề nghị Bộ Công an riêng văn bản 
nợ đọng phải hoàn thành, trừ 2 văn 
bản liên quan Luật An ninh mạng và 
Luật Công an xã.

Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh: 
“Những gì thực hiện được phải làm 
bằng được, không để nợ đọng đến 
Chính phủ khóa mới”.

Bộ LĐTB&XH cho biết còn 11 đề 
án cần trình trong tháng 11 và 12 này. 
Trong 11 văn bản nợ đọng, Bộ cam 
kết 5 đề án nợ của tháng 11 sẽ trình 
trước ngày 8/12, còn lại 6 văn bản tiếp 
tục hoàn thiện, cam kết trình Chính 
phủ trước 25/12/2020. Tổ trưởng Tổ 
công tác đánh giá cao và thống nhất 
với Bộ LĐTB&XH đến 31/12/2020 
sẽ không nợ đọng văn bản, không nợ 

đọng chương trình công tác.
Đối với Bộ Tài chính, đại diện Vụ 

Pháp chế cho biết, về danh mục văn 
bản quy định chi biết có hiệu lực từ 
1/7/2020, Bộ còn Nghị định về quy 
định chuyển đơn vị sự nghiệp công 
lập thành công ty cổ phần, hiện đã 
gửi VPCP để trình Phó Thủ tướng 
Trương Hòa Bình xem xét trước khi 
trình Chính phủ. Về văn bản quy định 
chi tiết có hiệu lực từ 1/1/2021, hiện 
có 7 nghị định, trong đó có nhóm nghị 
định quy định chi tiết về Luật Chứng 
khoán sửa đổi.

Theo Bộ Tài chính, Luật Chứng 
khoán sửa đổi do Bộ Tài chính chủ 
trì có 6 nghị định, hiện Chính phủ đã 
ký ban hành 1 nghị định, còn 5 nghị 
định. Đối với nhóm văn bản phải trình 
tháng 12 có 5 văn bản trong chương 
trình, về nhóm này sẽ bảo đảm tiến 
độ trình trong tháng.

Đối với báo cáo này của Bộ Tài 
chính, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị 
ngay: “1 luật mà có 6 nghị định là 
không ổn”, đây là chương trình của 
trước đây và đề nghị Bộ Tài chính 
gom lại theo đúng tinh thần chỉ đạo 
đã nêu trên của Chính phủ.

Kết luận tại cuộc làm việc, Tổ 
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trưởng Tổ công tác đánh giá cao sự 
cố gắng của các bộ, cơ quan trong 
thời gian qua. Tuy nhiên, Tổ trưởng 
Tổ công tác nêu rõ, tính tổng các văn 
bản nợ đọng, văn bản có hiệu lực từ 
1/1/2021, chương trình công tác còn 
lại trong tháng 12 là nợ đọng 174 văn 
bản, trong khi chỉ còn 27 ngày nữa là 
kết thúc năm 2020.

Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị 
các bộ, cơ quan rà soát, tổng hợp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ về gộp văn 
bản trên tinh thần đã nêu trên. Đặc 
biệt, Tổ công tác đề nghị, tất cả văn 
bản hướng dẫn chi tiết không được nợ 
đọng. Những văn bản nào cần lùi, cần 
rút không đưa vào chương trình công 
tác năm 2021 phải báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

Theo: chinhphu.vn

2/ Chính phủ họp phiên thường 
kỳ tháng 11/2020

Hôm nay, 2/12, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 
khi còn chưa đầy 30 ngày nữa là kết 
thúc năm 2020, một năm đầy biến 
động, thách thức, khó khăn.

Tháng 11 trôi qua với nhiều sự 

kiện quan trọng như kết thúc kỳ họp 
thứ 10 Quốc hội khóa XIV; Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các 
hội nghị liên quan…

Tại kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội đã 
thông qua nhiều luật, ban hành nghị 
quyết và xem xét, quyết định các vấn 
đề quan trọng về kinh tế-xã hội (KT-
XH), tài chính - ngân sách Nhà nước, 
chương trình mục tiêu quốc gia (như 
thông qua Luật Bảo vệ môi trường, 
Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 
Luật Cư trú, thông qua Nghị quyết về 
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình 
của Liên Hợp Quốc, Nghị quyết về tổ 
chức chính quyền đô thị tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Nghị quyết về kế hoạch 
phát triển KT-XH năm 2021…).

Trong tháng 11, Việt Nam với tư 
cách là nước chủ nhà ASEAN 2020 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Bộ trưởng tại 
phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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đã tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao 
liên quan thành công tốt đẹp (trên 20 
cuộc họp cấp cao, hơn 80 văn kiện 
được ghi nhận, công bố và thông qua, 
đây là số lượng văn kiện kỷ lục).

Đặc biệt là sự kiện ký kết Hiệp 
định RCEP với sự tham gia của 10 
nước ASEAN và 5 nước đối tác, tạo 
nên một thị trường lớn với 2,2 tỷ 
người, chiếm khoảng 30% dân số thế 
giới, GDP khoảng 26,5 nghìn tỉ USD, 
chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và 
sẽ trở thành khu vực thương mại tự do 
lớn nhất thế giới.

Về tình hình kinh tế - xã hội, 
trong bối cảnh dịch COVID-19 còn 
diễn biến phức tạp trên thế giới, Việt 
Nam là một điểm sáng khi vẫn duy 
trì được đà tăng trưởng dương. Nhiều 

chỉ tiêu KT-XH đạt được những kết 
quả khả quan.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát 
được kiểm soát ở mức thấp; chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI) tháng 11/2020 giảm 
0,01% so với tháng trước. Bình quân 
11 tháng năm 2020, CPI chỉ tăng 
3,51% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất siêu ở mức kỷ lục 20,1 tỷ 
USD; xuất khẩu đạt 254 tỷ USD. 
Có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất 
khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng 
kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 6 
mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, 
chiếm 64,3%).

Giải ngân vốn đầu tư công được 
đẩy mạnh; 11 tháng năm 2020 giải 
ngân đạt 79,3% kế hoạch, tăng 34% 
so với cùng kỳ (mức tăng cao nhất 
trong giai đoạn 2011-2020).

Sản xuất công nghiệp có bước 
khởi sắc; đặc biệt là ngành chế biến, 
chế tạo tháng 11/2020 tăng 11,9% 
so với cùng kỳ (IIP toàn ngành tăng 
9,2%).  

Hoạt động thương mại và dịch vụ 
tiêu dùng tháng 11 tiếp tục xu hướng 
phục hồi; tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 
11/2020 tăng 8,5%. Doanh nghiệp 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020. 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
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thành lập mới tăng 6,7% so với cùng 
kỳ. Trong tháng 11, đời sống dân cư 
nhìn chung ổn định.

Tại phiên họp, các thành viên 
Chính phủ sẽ bàn những vấn đề cấp 
bách cần làm ngay trong tháng cuối 
năm 2020 để làm sao đưa nền kinh tế 
về đích với kết quả cao nhất cũng như 
thảo luận các nội dung quan trọng 
khác.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục 
thông tin về phiên họp này.

Theo: chinhphu.vn

3/ Nhiều kết quả nổi bật trong 
CCHC giai đoạn 2011-2020

Cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2011-2020 đã thu được 
nhiều kết quả, thể hiện qua tổ chức 
bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, 
hệ thống pháp luật được đồng bộ 
hơn, tạo sức mạnh và điều kiện để 
phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 27/11, Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính của Chính phủ tổ chức 
Hội thảo khoa học “Cải cách hành 
chính nhà nước giai đọan 2011-2020 
và định hướng giai đoạn 2021-2030”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị 
Thanh Trà cho biết, cải cách hành 

chính (CCHC) nhà nước luôn là một 
chủ trương nhất quán của Đảng, là 
điều kiện tiên quyết, yếu tố đảm bảo 
cho sự thành công của phát triển kinh 
tế-xã hội đất nước trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đảng 
ta đã xác định, CCHC là một trong 
ba khâu đột phá nhằm phát triển đất 
nước giai đoạn 2011-2020.

Chương trình tổng thể CCHC 
nhà nước giai đoạn 2011-2020 được 
Chính phủ ban hành là một trong 
những giải pháp tổng thể, toàn diện 
để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến 
lược phát triển kinh tế-xã hội giai       
đoạn 2011-2020.

Trong quá trình triển khai Chương 
trình tổng thể, nhiều mục tiêu, nhiệm 
vụ đã được triển khai thực hiện và 

Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước 
giai đọan 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-
2030”. Ảnh: TTXVN
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đạt được những kết quả tích cực. Tuy 
nhiên, tốc độ CCHC còn chậm, chưa 
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. 
Do đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính của Chính phủ tổ chức Hội 
thảo nhằm bổ sung luận cứ khoa học, 
thực tiễn để hoàn thiện Báo cáo tổng 
kết Chương trình tổng thể CCHC nhà 
nước giai đoạn 2011-2020 và Chương 
trình tổng thể CCHC nhà nước giai 
đoạn 2021-2030 để trình Chính phủ 
xem xét, quyết định.

Báo cáo tóm tắt Tổng kết Chương 
trình tổng thể CCHC nhà nước giai 
đoạn 2011-2020 và định hướng giai 
đoạn 2021-2030, Chánh Văn phòng 
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 
Chính phủ Phạm Minh Hùng cho 
biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng thường xuyên, liên tục, tạo sức 
lan tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu 
rộng đến nhận thức và hành động của 
các cơ quan nhà nước nói chung và cơ 
quan hành chính nhà nước nói riêng 
trong việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ CCHC.

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
đạt kết quả tích cực; việc tổ chức triển 
khai, theo dõi, đánh giá, xếp loại công 

tác CCHC, công bố kết quả Chỉ số 
CCHC; khảo sát, đo lường, xác định 
Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)… là 
những nét nổi bật trong chỉ đạo, điều 
hành.

Thể chế của nền hành chính, thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thể chế về mối quan 
hệ giữa Nhà nước và Nhân dân được 
hoàn thiện, củng cố và được triển 
khai có hiệu quả trên thực tế. Nền 
hành chính đã có bước chuyển biến 
theo hướng dân chủ, phục vụ, chuyên 
nghiệp, hiện đại, năng động, trách 
nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
yêu cầu của người dân, xã hội và sự 
phát triển đất nước.

Công tác cải cách TTHC, cắt giảm 
điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, xây dựng và phát triển Chính 
phủ điện tử đã đạt được những kết 
quả quan trọng.

Cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nước đã tiếp tục được triển 
khai thực hiện với nhiều nhiệm vụ 
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quan trọng, đạt được nhiều kết quả 
đáng ghi nhận…

Trong giai đoạn 2021-2030, Ban 
Chỉ đạo cải cách hành chính của 
Chính phủ xác định mục tiêu đó là: 
Đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng 
nền hành chính dân chủ, hiện đại, 
chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, 
minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải 
trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức có phẩm chất, năng lực và uy 
tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ 
quan hành chính nhà nước các cấp 
tinh gọn, thông suốt và hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến 
tạo phát triển, liêm chính, phục vụ 
Nhân dân.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn 
Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ 
Nội vụ cho rằng, dự thảo Báo cáo đã 
được chuẩn bị khá công phu, đầy đủ 
và toàn diện trên các mặt, từ tình hình 
triển khai đến đánh giá việc thực hiện 
các nội dung CCHC với những kết 
quả chủ yếu đã đạt được, những tồn 
tại, hạn chế và nguyên nhân; những 
bài học kinh nghiệm trong triển khai 
CCHC và định hướng CCHC giai 
đoạn 2021-2030…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến 

Dĩnh đề nghị, dự thảo Báo cáo cần 
đánh giá sâu và kỹ hơn kết quả thực 
hiện các nội dung theo Chương trình 
tổng thể, không chỉ dừng ở việc liệt kê 
những công việc đã làm mà cần phải 
phân tích, đánh giá đến kết quả tác 
động cuối cùng của những công việc 
đã làm. Đặc biệt là so sánh, đối chiếu 
với mục tiêu của Chương trình tổng 
thể đã đặt ra để thấy nội dung nào đã 
đạt được, nội dung nào chưa đạt được, 
tổng thể mục tiêu của Chương trình 
có đạt hay không, đạt ở mức độ nào…

Bên cạnh đó, cần có tổng kết, đánh 
giá cụ thể và nhận xét các mô hình 
xuất hiện ở các bộ, ngành, địa phương 
trong quá trình thực hiện. Cần kiểm 
tra kỹ kết quả chỉ số SIPAS, kết quả 
giá trị trung bình qua các năm đều đạt 
trên 80% là mức mục tiêu phấn đấu 
của Chương trình tổng thể, nhưng so 
với các kết quả đạt được với thực tế 
nền hành chính hiện nay ở nước ta 
có phù hợp không, nhất là về thủ tục 
hành chính, thái độ của đội ngũ cán 
bộ, công chức, tổ chức bộ máy hành 
chính còn cồng kềnh….

PSG.TS. Văn Tất Thu, nguyên 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, 
kết quả CCHC thời gian qua là không 
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thể phủ nhận, tuy nhiên, thông qua 
kết quả đó cần phải có nhiều đổi mới 
trong giai đoạn sau. Kết quả CCHC 
nhà nước là cơ sở, là điều kiện tiên 
quyết để kiến tạo và nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. CCHC nhà 
nước là để nâng cao hiệu quả quản trị 
nhà nước, phục vụ đắc lực người dân, 
doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho kinh tế-xã hội phát triển, hội 
nhập quốc tế cũng chính là để nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, lợi 
thế cạnh tranh quốc gia.

Các hạn chế, bất cập và nguyên 
nhân của các hạn chế, bất cập trong 
CCHC là thách thức đối với tính bền 
vững và liên tục của CCHC và ảnh 
hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tra-
nh quốc gia. Do đó, PSG.TS. Văn Tất 
Thu nhấn mạnh, để nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, CCHC cần 
phải đồng bộ với cải cách lập pháp, 
cải cách tư pháp và cải cách, đổi mới 
hệ thống chính trị ở Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc 
hiện đại hóa hành chính, Phó Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
Lê Hùng Sơn cho rằng, Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam xác định phải CCHC, 
nếu không tự thân cải cách thì bộ máy 

và đội ngũ công chức không đảm 
đương được nhiệm vụ. Và quan trọng 
nhất phải ứng dụng công nghệ thông 
tin vào các quy trình nhiệm vụ; đồng 
thời, phải quản lý được việc theo 
dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
nhiệm vụ của cấp dưới ngoài việc 
phân cấp, ủy quyền.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã rất 
quyết liệt cải cách trong vòng 10 năm 
qua, do đó, đã giảm từ 263 thủ tục còn 
khoảng 27 thủ tục, trong mỗi thủ tục 
đã giảm hồ sơ ,giấy tờ, trong hồ sơ, 
giấy tờ đã giảm các chi tiết phải kê 
khai dữ liệu. Việc giải quyết chế độ 
bảo hiểm đã tiết kiệm thời gian và rút 
ngắn được khoảng cách đối với người 
dân trong việc thực hiện các TTHC 
do đã được liên thông và được đưa lên 
mạng internet.

Ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, 
kinh nghiệm là cải cách ngay trong 
nội bộ và cải cách mối quan hệ giữa 
các cấp bảo hiểm xã hội với nhau. 
Đồng thời, đề xuất Chính phủ cần có 
quy hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu, 
vì hiện nay các bộ, ngành đều có các 
đề án xây dựng cơ sở dữ liệu riêng 
lẻ mà chưa có tính liên kết, kế thừa 
dữ liệu do các bộ, ngành, địa phương 
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đã thu thập, đảm bảo dữ liệu sống và 
được khai thác hiệu quả.

Về nội dung cải cách thể chế, ông 
Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp 
luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp 
cho rằng, một trong những yêu cầu 
đặt ra đối với công tác xây dựng thể 
chế trong giai đoạn 2011-2020 là cụ 
thể hóa các nội dung và tinh thần của 
Hiến pháp năm 2013, gắn kết với 
việc thực hiện chủ trương hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả… được 
xác định tại các nghị quyết của Đảng.

Trong giai đoạn này, hệ thống 
pháp luật nước ta được hoàn thiện một 
bước quan trọng, rất nhiều luật, pháp 
lệnh và các văn bản quy định chi tiết 
trong các lĩnh vực về tổ chức bộ máy 
nhà nước, bảo vệ, bảo đảm quyền 
con người, quyền công dân, kinh tế, 
xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, 
công nghệ, bảo vệ môi trường, an 
ninh, quốc phòng… được kịp thời sửa 
đổi, bổ sung và ban hành mới.

Mặc dù vậy, chất lượng một số 
đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, 
dự kiến chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh chưa cao; vẫn còn tình 
trạng các dự án, dự thảo văn bản sau 
khi đã đưa vào chương trình nhưng 
phải xin lùi, rút điều chỉnh. Trong 
một số trường hợp, công tác tổng kết                        
thực tiễn, nghiên cứu lý luận về pháp 
luật vẫn còn chưa theo kịp yêu cầu 
của thực tiễn và nhiệm vụ quản lý nhà 
nước; một số bất cập của pháp luật 
được phát hiện nhưng chậm sửa đổi, 
bổ sung…

Do đó, trong giai đoạn 2021-
2030, ông Đỗ Đức Hiển đề nghị tiếp   
tục nghiên cứu, rà soát xây dựng thể 
chế về tổ chức bộ máy nhà nước; kiện 
toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà 
nước, bảo đảm các cơ quan trọng hệ 
thống chính trị hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả, tinh gọn, khắc phục tình 
trạng trùng  lặp, chồng chéo về chức 
năng, nhiệm vụ hoặc tổ chức không 
phù hợp; bảo đảm tính đồng bộ, kế 
thừa những thành quả, kinh nghiệm 
đã đạt được, phù hợp với đặc điểm 
của hệ thống chính trị nước ta…

Về cải cách TTHC, ông Ngô Hải 
Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ 
tục hành chính, Văn phòng Chính 
phủ cho rằng, CCHC giai đoạn 2011-
2020 đã thu được nhiều kết quả, thể 



Bản tin Cải cách hành chính - Số 48/2020 12

hiện qua các con số, đặc biệt là về tổ 
chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên 
chế, hệ thống pháp luật được đồng 
bộ hơn, tạo sức mạnh và điều kiện để 
phát triển kinh tế-xã hội. Việc thực 
thi đơn giản hóa TTHC từ năm 2011 
đến nay đã được các ngành, các cấp 
tích cực thực hiện. Tính đến hết tháng 
12/2016, đã đơn giản hóa 4.527/4.723 
TTHC do Chính phủ phê duyệt tại 25 
nghị quyết chuyên đề, đạt 95,8%...

Qua 10 năm triển khai thực hiện 
cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một 
cửa liên thông và quản lý nhà nước về 
kiểm soát TTHC đã đạt nhiều kết quả 
thiết thực. Việc kiểm soát quy định 
về TTHC ngày càng đi vào chiều sâu, 
góp phần quan trọng nâng cao chất 
lượng thể chế. Những kết quả này đã 
góp phần quan trọng trong việc nâng 
cao vị thế của Việt Nam trong các 
bảng xếp hạng thế giới.

Tuy nhiên, TTHC, điều kiện kinh 
doanh trên một số lĩnh vực vẫn còn 
chồng chéo, rườm rà, phức tạp, mâu 
thuẫn, thậm chí “cài cắm”, “biến 
tướng”, phát sinh thêm. Do đó, theo 
ông Ngô Hải Phan, trong giai đoạn tới, 
cần chuyển trọng tâm từ xây dựng thể 
chế sang hoàn thiện thể chế, tập trung 

đẩy mạnh cải cách việc giải quyết 
TTHC và gắn kết cải cách TTHC với 
xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo: chinhphu.vn

4/ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
năm 2021 của Bộ Nội vụ

Ngày 23/11/2020, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành 
Quyết định số 989/QĐ-BNV về việc 
phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Theo Kế hoạch, hoạt động thanh 
tra nhằm phát hiện những bất cập trong 
cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật 
để kiến nghị với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền biện pháp khắc phục; 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành 
vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, 
tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy 
định của pháp luật; phát huy nhân tố 
tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kế hoạch giao Thanh tra Bộ chủ 
trì tiến hành thanh tra hành chính và 
các cuộc thanh tra chuyên ngành, cụ 
thể:
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Trong Quý I năm 2021: Thanh 
tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý biên chế công 
chức, số lượng người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển 
dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm 
công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý và bổ nhiệm viên chức quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thanh tra việ thực hiện các quy 
định của pháp luật về quản lý biên chế 
công chức; tuyển dụng công chức; 
cét chuyển cán bộ, công chức cấp xã 
thành công chức từ cấp huyện trở lên; 
bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc 
ký hợp đồng lao động làm công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan 
hành chính nhà nước của Ủy ban nhân 
dân các tỉnh Quảng Nam, Kiên Giang 
và việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý số lượng người 
làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ 
nhiệm viên chức quản lý; số lượng 
cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các 
tỉnh Quảng Nam, Kiên Giang.

Trong Quý II năm 2021: Thanh tra 
việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về quản lý biên ché công chức; 

tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công 
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thanh tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về quản lý biên 
chế công chức, tuyển dụng công 
chức; bổ nhiệm công chức giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội.

Thanh tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về quản lý biên chế 
công chức; tuyển dụng công chức; 
xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã 
thành công chức từ cấp huyện trở lên; 
bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc 
ký hợp đồng lao động làm công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan 
hành chính nhà nước của Ủy ban 
nhân dân các tỉnh Nam Định, Quảng 
Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và việc 
thực hiện các quy định của pháp luật 
về quản lý số lượng người làm việc; 
tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên 
chức quản lý; số lượng cấp phó trong 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Ủy ban nhân dân các tỉnh Nam Định, 
Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

Trong Quý III năm 2021: Thanh 
tra việc thực hiện các quy định của 
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pháp luật về quản lý biên chế công 
chức; tuyển dụng công chức; bổ 
nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý và việc ký hợp đồng 
lao động làm công tác chuyên môn,                         
nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan 
trực thuộc Bộ Tài chính.

Thanh tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về quản lý biên chế 
công chức; tuyển dụng công chức; 
xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã 
thành công chức từ cấp huyện trở lên; 
bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc 
ký hợp đồng lao động làm công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan 
hành chính nhà nước của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội và Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và 
việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về quản lý số lượng người làm 
việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm 
viên chức quản lý; số lượng cấp phó 
trong đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên - Huế.

Trong Quý IV năm 2021: Thanh 
tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về quản lý số lượng người 

làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ 
nhiệm viên chức quản lý; việc ký hợp 
đồng lao động làm công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ; nghỉ hưu và kéo dài 
thời gian công tác thuộc thẩm quyền 
của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

Thanh tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về quản lý biên chế 
công chức; tuyển dụng công chức; 
xét chuyển cán bộ, công chức cấp 
xã thành công chức từ cấp huyện trở 
lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; 
việc ký hợp đồng lao động làm công 
tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ 
quan hành chính nhà nước của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Điện Biên và việc 
thực hiện các quy định của pháp luật 
về quản lý số lượng người làm việc; 
tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên 
chức quản lý; số lượng cấp phó trong 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Thanh tra việc thực hiện quy định 
của pháp luật về công tác phòng, 
chống tham nhũng của Ban Tôn giáo 
Chính phủ.
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Kế hoạch cũng giao Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương chủ trì tiến 
hành các cuộc thanh tra chuyên ngành 
về công tác thi đua, khen thưởng, cụ 
thể như sau:

Trong Quý I năm 2021, thanh tra 
việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về công tác thi đua, khen thưởng 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Trong Quý II năm 2021, thanh tra 
việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về công tác thi đua, khen thưởng 
của Bộ Quốc phòng và tỉnh Long An.

Trong Quý III năm 2021, thanh 
tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác thi đua, khen 
thưởng của Bộ Tài chính và tỉnh Bình 
Định.

Trong Quý IV năm 2021, thanh 
tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác thi đua, khen 
thưởng của Ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, giao Ban Tôn giáo Chính 
phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh 
tra việc thực hiện kết luận thanh tra 
về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, cụ 
thể như sau:

Trong Quý I năm 2021, thanh tra 
việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong Quý II năm 2021, thanh tra 
việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trong Quý III năm 2021, thanh 
tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn 
giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến 
Tre và tỉnh Ninh Bình.

Trong Quý IV năm 2021, thanh 
tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn 
giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú 
Thọ.

Kế hoạch yêu cầu triển khai có 
hiệu quả các quy định của pháp luật 
về thanh tra, gắn với việc tham mưu 
giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Hoạt 
động thanh tra vừa bảo đảm có trọng 
tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp 
ứng được yêu cầu quản lý nhà nước 
của ngành Nội vụ; tăng cường quản 
lý nhà nước về công tác thanh tra. 
Hoạt động thanh tra tập trung vào các 
lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham 
nhũng, đồng thời chú trọng việc thực 
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hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết 
luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Theo: moha.gov.vn
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5/ Hà Nội: Thực hiện nghiêm 
Quy chế dân chủ ở cơ sở - giải pháp 
cải thiện Chỉ số PAPI

Ngày 25/11/2020, Sở Nội vụ 
Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên 
đề “Giải pháp cải thiện, nâng cao 
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành 
chính công cấp tỉnh (PAPI)”. Các 
đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều 
giải pháp thiết thực, trong đó đề cao 
sự quyết tâm, công tác phối hợp và 
thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ 
ở cơ sở để cải thiện Chỉ số PAPI của 
thành phố thời gian tới…

Chưa đáp ứng yêu cầu
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà 

Nội Vũ Thu Hà, Chỉ số PAPI là công 
cụ giúp theo dõi và giám sát hiệu quả 
hoạt động của chính quyền cấp tỉnh, 
thành phố. Tuy nhiên, chỉ số này của 
thành phố hiện đang ở mức thấp, đặt 

ra đòi hỏi cần tập trung các giải pháp 
đồng bộ để cải thiện. “Đó cũng chính 
là cải thiện sự đánh giá của người dân 
đối với hiệu quả hoạt động của chính 
quyền thành phố”, bà Vũ Thu Hà nói.

Tại Hội nghị, phân tích về các 
chỉ số nội dung của PAPI, đặc biệt 
là 8 chỉ số nội dung được đo lường 
năm 2019 (gồm: Tham gia của người 
dân ở cấp cơ sở; công khai, minh 
bạch trong ra quyết định; trách nhiệm 
giải trình với người dân; kiểm soát 
tham nhũng trong khu vực công; thủ 
tục hành chính công; cung ứng dịch 
vụ công; quản trị môi trường; quản 
trị điện tử), bà Đỗ Thanh Huyền, 
chuyên gia phân tích chính sách công 
của Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) tại Việt Nam nêu rõ, 
năm 2019, Hà Nội có tổng điểm là 
41,54 (thang điểm 80), nằm trong 
nhóm 4, gồm 16 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có điểm thấp nhất 
cả nước.

Bà Đỗ Thanh Huyền đánh giá 
cao việc thành phố Hà Nội đã quan 
tâm tới công tác cải thiện, nâng cao 
Chỉ số PAPI bằng những cách làm 
thiết thực thời gian qua để khơi dậy 
cho tất cả các địa phương, đơn vị trên 

Quang cảnh Hội nghị
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địa bàn có sự nhìn nhận nghiêm túc, 
đúng đắn đối với sự cần thiết nâng cao 
hiệu quả hoạt động của chính quyền 
thành phố.

Trong khi đó, Phó Trưởng ban 
Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh 
Huy Thành cho biết, sau hơn 20 năm 
thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của 
Bộ Chính trị về xây dựng và thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc 
thực hiện Quy chế đã đem lại nhiều 
kết quả và ý nghĩa thiết thực. Tuy 
nhiên, kết quả Chỉ số PAPI vài năm 
gần đây của thành phố cho thấy còn 
nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được kỳ 
vọng trong công tác điều hành và hoạt 
động của các ngành, các cấp chính 
quyền ở những nội dung: Công tác 
tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám 
sát, trách nhiệm thực thi của các cấp 
chính quyền, công tác phối hợp giữa 
chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị - xã hội…

Cần thực hiện nghiêm Quy chế 
dân chủ ở cơ sở

Tại Hội nghị, các chuyên gia và 
đại diện chính quyền địa phương trên 
địa bàn thành phố đã chia sẻ một số 
giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số 
PAPI.

Đáng chú ý, Phó Trưởng ban Ban 
Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy 
Thành nhấn mạnh tới trách nhiệm 
của UBND xã, phường, thị trấn trong 
việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI.

“Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội ở xã, phường, 
thị trấn sớm có kế hoạch, chương 
trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ thành phố lần thứ XVII. Cùng với 
đó là tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng trong thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa phương 
châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng”, ông Trịnh Huy Thành nhấn 
mạnh.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Nội 
vụ thông tin, vừa qua, đoàn kiểm tra 
của thành phố đã làm việc với hơn 30 
đơn vị, qua đó chỉ ra rất nhiều tồn tại. 
Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát 
và có kế hoạch triển khai các công 
việc cụ thể. Sở cùng đoàn kiểm tra 
cải cách hành chính và đoàn kiểm 
tra công vụ của thành phố sẽ tiếp tục 
kiểm tra đột xuất tới tận xã, phường, 
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thị trấn về thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám 
đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà 
đề nghị Phòng Cải cách hành chính 
(Sở Nội vụ) tiếp tục lấy ý kiến các 
đơn vị, địa phương về các nội dung 
cần quan tâm và những vướng mắc, 
kiến nghị sâu hơn về PAPI, nhằm tiếp 
tục tham mưu cho UBND thành phố 
triển khai những hội nghị giải đáp 
vướng mắc hoặc triển khai nội dung 
công việc cho sát với nhu cầu của các 
đơn vị. Chậm nhất ngày 10/12/2020, 
Phòng Cải cách hành chính tổng hợp 
đầy đủ nội dung cần quan tâm để đưa 
vào Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 
số PAPI năm 2021 của thành phố Hà 
Nội./.

Theo: hanoimoi.com.vn

6/ Thành phố Hồ Chí Minh: 
Xây dựng chính quyền thân thiện, 
hiện đại

Cải cách thủ tục hành chính 
thực chất, hiệu quả, giảm thời gian, 
chi phí và tăng tính tương tác giữa 
chính quyền và người dân là mục 
tiêu Thành phố Hồ Chí Minh đang 
hướng tới. Để đạt được mục tiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
mỗi cán bộ, công chức, xây dựng 
hình ảnh chính quyền thân thiện, 
hiện đại.

Giảm 50% thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính

Thời gian gần đây, người dân 
Thành phố Hồ Chí Minh không còn lạ 
lẫm với những thiết bị điện tử khi nộp 
hồ sơ thủ tục hành chính. Anh Trần 
Đình Thức, phường 26 (quận Bình 
Thạnh) chia sẻ: “Chỉ với vài thao tác 
qua ứng dụng trên điện thoại để nộp 
hồ sơ trực tuyến, 3 ngày sau tôi đã 
nhận được giấy chứng nhận đăng ký 
hộ kinh doanh tại nhà, không phải 
đến UBND quận”.

Còn ông Ngô Quốc Anh, Phó 
Trưởng phòng Kinh tế quận Bình 
Thạnh cho biết, hiện người dân trên 

Người dân đánh giá sự hài lòng về việc giải quyết 
thủ tục hành chính của cán bộ, công chức phường Bến 
Thành, quận 1.
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địa bàn quận làm thủ tục đăng ký hộ 
kinh doanh không cần đến cơ quan 
công quyền mà chỉ cần nộp hồ sơ trên 
cổng dịch vụ công trực tuyến.

Là một trong 3 đơn vị được 
Thành phố chọn thực hiện thí điểm 
đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí 
Minh trở thành đô thị thông minh giai 
đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 
2025”, UBND quận 1 vừa ra mắt công 
trình nâng cấp, đồng bộ dịch vụ công 
trực tuyến với 25 thủ tục hành chính 
tại UBND 10 phường, tích hợp liên 
thông dữ liệu quận - phường với trục 
liên thông dữ liệu của thành phố. Đến 
nay, UBND quận 1 đã triển khai thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3 và 4 cho 40 thủ tục hành chính.

Còn tại Sở Xây dựng, đơn vị này 
đã triển khai ứng dụng “SXD247” 
trên điện thoại thông minh để cung 
cấp tiện ích cho người dân, doanh ng-
hiệp trong việc thực hiện thủ tục hành 
chính có liên quan với chức năng tra 
cứu thông tin dự án nhà ở thương mại; 
tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, 
góp ý của người dân về trật tự xây 
dựng. Theo ông Lê Hòa Bình, Giám 
đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí 
Minh, tiện ích trên đã tạo chuyển biến 

căn bản, tăng tính tương tác giữa Sở 
Xây dựng với người dân, tổ chức và 
doanh nghiệp.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó 
Chánh Văn phòng UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Thành 
phố đã cung cấp trên 800 dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 4; 100% 
UBND quận, huyện thực hiện thủ tục 
đăng ký hộ kinh doanh qua dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đặc 
biệt, từ năm 2017 đến nay, thời gian 
giải quyết thủ tục hành chính giảm từ 
30-50%, hồ sơ giải quyết đúng hạn 
đạt 99%, tỷ lệ hài lòng của người dân 
bước đầu đạt 80%. Hiện, Thành phố 
đã tập trung thống nhất một đầu mối 
là UBND Thành phố ban hành và 
công bố thủ tục hành chính. Theo đó, 
đến nay có 1.789 thủ tục hành chính 
được niêm yết công khai, giúp người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, 
tìm hiểu thủ tục hành chính dễ dàng 
hơn trước.

Mỗi cán bộ, công chức là một 
“đại sứ”

Hiện nay, mỗi cán bộ, công chức 
của Thành phố Hồ Chí Minh phải 
phục vụ trung bình trên 1.100 người 
(gồm cả khách vãng lai). Chính vì 
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vậy, trong thời gian tới, Thành phố 
xác định lấy yếu tố con người làm 
trung tâm của công tác cải cách hành 
chính.

Ông Hà Phước Thắng, Chánh 
Văn phòng UBND Thành phố cho 
biết, công tác cải cách hành chính 
được thực hiện đồng loạt ở tất cả các 
cấp, kể cả cấp Thành phố. Riêng Văn 
phòng UBND Thành phố, Ban Cán 
sự đảng UBND Thành phố đã ban 
hành nghị quyết về nâng cao hiệu 
quả công tác tham mưu và cải cách 
hành chính. Mỗi cán bộ, công chức 
của Văn phòng luôn ý thức với trách 
nhiệm của mình làm sao cho công tác 
tham mưu, cải cách hành chính ngày 
càng tốt hơn.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí 
Minh, việc ứng dụng công nghệ thông 
tin trong thực hiện thủ tục hành chính 
chỉ là “phần cứng”, quan trọng nhất là 
“phần mềm”, đó là con người. Theo 
đó, Thành phố chú trọng đào tạo cán 
bộ trẻ tuổi, những cán bộ này sẽ được 
ưu tiên bố trí làm công tác cải cách 
hành chính và trực tiếp tham gia giải 
quyết thủ tục hành chính. UBND các 
quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí 
Minh cũng chủ động tham gia việc 

“nâng cấp” những “phần mềm” quan 
trọng này. Đơn cử, mới đây UBND 
quận 1 cho ra mắt “Bộ Quy tắc ứng 
xử của cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động làm việc trong các 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND quận 1” 
và “Cẩm nang văn hóa giao tiếp, ứng 
xử trong gia đình và cộng đồng”.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố 
Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho 
biết, Thành phố xác định cải cách 
hành chính là chìa khóa quan trọng 
để xây dựng hình ảnh chính quyền 
phục vụ nhân dân, thân thiện, hiện 
đại, hiệu quả. “Mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức phải là một “đại sứ” 
cải cách hành chính, thực hiện đúng 
chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiệt 
tình, thân thiện, vui vẻ khi tiếp xúc, 
giải quyết công việc cho người dân”, 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô 
Minh Châu nhấn mạnh./.

Theo: hanoimoi.com.vn

7/ ISO điện tử: Hướng đi mới 
để hiện đại hóa nền hành chính

Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9000 là công cụ hỗ trợ đắc lực 
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phục vụ cải cách hành chính. Trước 
những ưu điểm của hình thức này 
mang lại, ISO điện tử đang được 
tỉnh Quảng Ninh lựa chọn để áp 
dụng trong các cơ quan Nhà nước 
nhằm từng bước thực hiện mục tiêu 
hiện đại hóa nền hành chính, nâng 
cao chỉ số cải cách hành chính của 
tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công 
tác cải cách hành chính, ngay từ 
rất sớm, năm 2005 Quảng Ninh áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt 
động của một số cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến khi 
phiên bản TCVN 9001:2015 có hiệu 
lực, UBND tỉnh cũng nhanh chóng 
chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà 
nước áp dụng phiên bản mới vào hoạt 
động. Tính đến tháng 9/2019, 100% 
sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 

177 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã 
thực hiện chuyển đổi sang hệ thống 
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015, vượt trước thời gian quy 
định của Bộ KH&CN gần 2 năm 
(trước 30/6/2021).

Theo đánh giá của Sở KH&CN, 
việc triển khai xây dựng và áp dụng 
một cách rộng rãi hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước 
trong thời gian qua đã có những thành 
công. Thông qua mô tả nội dung công 
việc, tiến trình, thời gian thực hiện và 
kết quả phải đạt được, các quy trình, 
hướng dẫn, biểu mẫu đã cho thấy tính 
công khai, minh bạch hóa trong giải 
quyết TTHC. Qua đó, lãnh đạo cơ 
quan có thể nắm được tình hình, tiến 
độ giải quyết công việc; cán bộ hiểu 
được quy trình, nội dung và người dân 
có thể kiểm tra, giám sát quá trình 
thực hiện TTHC.

Tuy nhiên, quản lý theo ISO 
bằng hình thức thủ công (hay còn 
gọi là ISO giấy) cũng bộc lộ một số 
hạn chế nhất định như: Kiểm soát 
thông tin còn mang tính thủ công, 
chỉ những người trong quy trình mới 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều 
giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hoa
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biết được tình trạng thực hiện công 
việc; hệ thống pháp luật nền hành 
chính luôn thay đổi dẫn đến các quy 
trình, hướng dẫn và biểu mẫu được 
soạn thảo khi xây dựng ISO sẽ nhanh 
chóng lạc hậu, cần nhiều thời gian để 
cập nhật, sửa đổi. Cùng với đó là khó 
có thể kiểm soát thường xuyên việc 
thực hiện theo đúng ISO hay không 
dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị, ISO 
đã trở thành “cái mác” đơn thuần chứ 
không tồn tại trong thực tế.

ISO điện tử với việc ứng dụng 
CNTT tích hợp với hệ thống quản lý 
chất lượng ra đời chính là giải pháp 
hữu hiệu nhằm khắc phục những 
tồn tại, thiếu sót của ISO giấy nhằm 
hướng đến mục tiêu hiện đại hóa nền 
hành chính. Với ISO điện tử, việc giải 
quyết TTHC không chỉ tuân thủ theo 
tiêu chuẩn ISO, mà còn được thực 
hiện trực tuyến. Ưu điểm của hình 

thức này là ISO được xây dựng mặc 
định trong hệ thống gồm: Quy trình 
công việc, nội dung công việc, thời 
gian quy định cho từng công đoạn; 
biểu mẫu được kết xuất tự động mang 
lại tính thống nhất, chuẩn hóa, không 
phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của 
người tham gia vào quy trình.

Hệ thống cũng dễ dàng cập nhật 
những thay đổi về văn bản pháp luật, 
quy trình và biểu mẫu nhằm đáp ứng 
biến động thực tế. Tiến trình công 
việc sẽ tự động được ghi nhận và 
kết xuất ra dưới hình thức biểu mẫu, 
hoặc bảng tổng hợp. Ở bất kỳ thời 
điểm nào, vị trí nào, khi được phân 
quyền thì chuyên viên hoặc lãnh đạo 
từng phòng, ban, bộ phận có thể nắm 
được khối lượng, tiến trình giải quyết 
TTHC. Cách làm này cũng giúp người 
dân tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền 
bạc, công sức.

Theo ông Hoàng Bá Nam, Giám 
đốc Sở KH&CN, Sở đang xây dựng 
và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư Đề án triển khai hệ 
thống phần mềm ISO điện tử tại các 
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 
Quảng Ninh, giai đoạn 2020-2021. 
Dự án sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hệ 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại 
Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái.
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thống thiết bị, phần mềm ISO cho các 
cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức tập 
huấn vận hành cho đội ngũ cán bộ, 
lãnh đạo, nhằm đảm bảo hoạt động 
của hệ thống ISO điện tử. Dự kiến, 
việc áp dụng ISO điện tử sẽ được triển 
khai thí điểm ở 15 đơn vị, tiến hành 
nhân rộng ở các cơ quan hành chính 
trên toàn tỉnh vào năm 2021.

Theo: baoquangninh.com.vn

8/ Thái Nguyên: Thành lập 
Trung tâm phục vụ hành chính 
công

Chủ tịch UBND tỉnh Thái 
Nguyên Vũ Hồng Bắc vừa ký Quyết 
định thành lập Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái Nguyên 
nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải 
cách hành chính tại địa phương.

Theo Quyết định số 3688/
QĐ-UBND ngày 19/11/2020, Trung 
tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Thái Nguyên được thành lập trên cơ 
sở chuyển chức năng, nhiệm vụ thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính cho tổ chức, cá nhân từ các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
một số thủ tục hành chính của do-

anh nghiệp Nhà nước, các cơ quan 
ngành dọc Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh và nguyên trạng chức năng, 
nhiệm vụ, biên chế của Phòng Kiểm 
soát thủ tục hành chính thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên là đơn vị hành 
chính đặc thù, chịu sự quản lý về tổ 
chức, nhân sự, hành chính của Văn 
phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự 
chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn 
nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền, có con dấu để thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trung tâm phục vụ hành chính 
công tỉnh Thái Nguyên có một Giám 
đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; 
bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả, bộ phận kiểm soát thủ tục hành 

Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên luôn 
chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
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chính và bộ phận hành chính - tổng 
hợp.

Trung tâm có trụ sở làm việc 
đặt tại số 17 đường Đội Cấn, phường 
Trưng Vương, thành phố Thái 
Nguyên.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên 
đang triển khai thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tại 208 cơ 
quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, 
trong đó 19/20 sở, ban, ngành (không 
tính Thanh tra tỉnh vì có các thủ tục 
hành chính đặc thù), 09/09 UBND 
cấp huyện, 180/180 UBND cấp xã. 
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức 
tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện, cấp xã được phân công tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục hành chính 
là 985 người, trong đó cấp tỉnh 76 
công chức, viên chức, cấp huyện 78 
công chức, viên chức, cấp xã 831 cán 
bộ, công chức.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, 
giải quyết thủ tục hành chính, một số 
đơn vị, địa phương đã chủ động khắc 
phục khó khăn, đầu tư xây dựng, bố 
trí phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, trang thiết bị tối thiểu, 
ứng dụng công nghệ thông tin vào 
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính, đầu tư một cửa điện tử 
được 09/20 Sở, ban, ngành, 09 đơn vị 
cấp huyện và 32 đơn vị cấp xã thuộc 
thành phố Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng 
đã triển khai thí điểm phần mềm một 
cửa điện tử tại 05 đơn vị cấp xã, cơ 
quan hành chính tỉnh Thái Nguyên 
đang thực hiện áp dụng 1.627 thủ tục 
hành chính trên cả 3 cấp, trong đó: 
Cấp tỉnh 1.286 thủ tục hành chính, 
cấp huyện 224 thủ tục hành chính (14 
lĩnh vực), cấp xã 117 thủ tục hành 
chính (13 lĩnh vực), các Sở, ban, 
ngành còn một số lĩnh vực giải quyết 
tại các đơn vị trực thuộc như: Sở Y 
tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội; còn một số đơn vị giải quyết hồ 
sơ bị quá hạn như: Sở Y tế, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp...

Theo: baoxaydung.com.vn

9/ Bứt phá trong cải cách thủ 
tục hành chính để phục vụ nhân 
dân

Một trong những bứt phá của 
Công an tỉnh Bình Phước trong 
năm 2020 được ghi nhận chính là 
tập trung thực hiện cải cách hành 
chính (CCHC). Các đơn vị chức 
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năng đã chủ động đề xuất áp dụng 
các biện pháp có lợi cho người dân, 
giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm 
các chi phí không cần thiết.

Kết quả mức độ hài lòng của cá 
nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC 
năm 2020 của Công an tỉnh Bình 
Phước đã có sự cải thiện rõ rệt, từ 
82,58% năm 2019 đã đạt 100% trong 
năm 2020.

Anh Trần Văn Vũ ở xã Phước 
Minh, huyện Bù Gia Mập (Bình 
Phước) phấn khởi khi được cán bộ 
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH 
Công an tỉnh về tận xã để làm thủ tục 
cấp chứng minh nhân dân (CMND) 
cho người dân. “Chúng tôi rất mừng 
khi được cán bộ Công an về làm 
CMND cho bà con ở đây. Vì đường xa 
và lo làm ăn nên nhiều người không 

có điều kiện đi làm giấy tờ tuỳ thân, 
nay được Công an tỉnh quan tâm nên 
ai cũng phấn khởi”, anh Vũ cho biết.

Công tác làm thủ tục cấp CMND 
tại cơ sở luôn được lãnh đạo Công an 
tỉnh quan tâm chỉ đạo bố trí cán bộ, 
tổ công tác trực tiếp xuống tận xóm, 
trường học, bệnh viện, nhà dân hoặc 
bố trí các tổ tại các khu công nghiệp 
(KCN), các xã gần KCN để tổ chức 
cấp CMND. Các tổ công tác đến tận 
từng gia đình có người già yếu, tàn 
tật, đi lại khó khăn, người dân vùng 
sâu vùng xa, đồng bào dân tộc, công 
nhân làm trong KCN không có thời 
gian, để giúp bà con làm CMND. 
Trong năm 2020, Công an tỉnh Bình 
Phước đã tổ chức cấp 4.572 CMND 
lưu động tại các xã vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao đổi với PV Báo CAND, 
Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc 
Công an tỉnh Bình Phước cho biết, 
để làm tốt công tác CCHC, Công an 
tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng 
Đội Công nghệ thông tin đảm bảo 
số lượng cũng như chất lượng nhằm 
nâng cao chất lượng 14 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 của Công an 
tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo 

Công an tỉnh Bình Phước làm thủ tục cấp chứng 
minh nhân dân lưu động cho người dân xã Phước 
Minh, huyện Bù Gia Mập.
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các đơn vị bố trí bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả ở một khu vực riêng 
biệt, rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo 
diện tích tối thiểu theo quy định và cử 
2 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trực ở bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn 
vị để hướng dẫn người dân khi làm 
thủ tục hành chính (TTHC); trang bị 
đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho 
CBCS làm việc tại bộ phận một cửa. 
Công an tỉnh cập nhật và công khai 
155 TTHC cùng các quy định có liên 
quan thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Công an tỉnh trên Cổng dịch vụ 
công tỉnh Bình Phước để người dân 
thuận tiện tra cứu, kiểm tra, giám 
sát việc giải quyết TTHC; cập nhật 
đầy đủ, kịp thời những thay đổi của 
TTHC khi có quyết định công bố của 
UBND tỉnh; nghiêm túc rà soát, kiến 
nghị đơn giản hóa những TTHC rườm 
rà, phức tạp…

Năm 2020, Công an Bình Phước 
tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ 
công tác CCHC cho hơn 250 đại biểu 
là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các phòng 
nghiệp vụ; Công an các huyện, thị xã, 
thành phố và chỉ huy của 111 đơn vị 
Công an cấp xã để nắm vững quy định 
về TTHC, kỹ năng giao tiếp để cung 

cấp thông tin, hướng dẫn TTHC cho 
người dân đúng quy định và chu đáo; 
CBCS ở bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hướng dẫn tận tình cách kê khai 
hoặc điền mẫu và niêm yết để người 
dân biết cách kê khai cho đúng, đủ.

Công an tỉnh cũng đã phân công 
lãnh đạo đơn vị trực tiếp theo dõi và 
chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ 
phận “một cửa”, về thái độ, tinh thần 
trách nhiệm và năng lực giải quyết 
công việc của CBCS trực tiếp tiếp 
nhận, giải quyết TTHC; 100% các 
cơ quan, đơn vị đều có thùng thư góp 
ý đặt ở vị trí trang trọng, thuận tiện. 
Công khai số điện thoại của lãnh đạo 
cơ quan, đơn vị để tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải 
quyết TTHC. Công an tỉnh thường 
xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động 
của bộ phận một cửa, việc thực hiện 
nhiệm vụ của CBCS trực tiếp tiếp 
nhận và giải quyết TTHC; đẩy mạnh 
cải cách chế độ công vụ, công chức; 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái 
độ phục vụ nhân dân của CBCS trực 
tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Trong năm 2020, Công an tỉnh 
đã kiểm tra Công tác CCHC tại 4 
phòng nghiệp vụ có chức năng giải 
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quyết TTHC và Công an 11 huyện, 
thị xã, thành phố. Qua đó đã chỉ ra 
những thiếu sót, hạn chế và yêu cầu 
các đơn vị khẩn trương khắc phục để 
nâng cao hiệu quả các mặt công tác 
CCHC tại các đơn vị.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình 
Phước, năm 2019, công tác CCHC 
gặp một số khó khăn như thiếu kinh 
phí và người thực hiện, cơ sở vật chất 
tại một số đơn vị chưa đảm bảo dẫn 
đến kết quả mức độ hài lòng của cá 
nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC 
năm 2019 của Công an tỉnh không cao 
(chỉ đạt 82,58%, xếp hạng thứ 59/63). 
Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 
2020, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ 
chức hội nghị nhằm chỉ rõ những hạn 
chế, thiếu sót để rút kinh nghiệm và 
đưa ra các giải pháp nâng cao kết quả 
giải quyết TTHC trong Công an tỉnh.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của Đảng ủy - lãnh đạo Công an tỉnh, 
các đơn vị đã tích cực, chủ động thực 
hiện CCHC, nâng cao chất lượng 
cung ứng dịch vụ công theo yêu cầu 
của Chương trình tổng thể CCHC nhà 
nước giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị 
số 06/CT-BCA-V19 của Bộ trưởng 
Bộ Công an về việc đẩy mạnh thực 

hiện Chương trình tổng thể CCHC 
giai đoạn 2011-2020 trong CAND. 
Do đó, chất lượng của nhiều dịch vụ 
công trong Công an tỉnh đã được nâng 
lên đáng kể.

Công tác CCHC nói chung và kết 
quả đo lường sự hài lòng của người 
dân năm 2020 nói riêng cho thấy sự 
phục vụ của các đơn vị thuộc Công 
an tỉnh Bình Phước đối với người 
dân, tổ chức thông qua cung ứng dịch 
vụ công ngày càng tốt hơn và người 
dân, tổ chức ngày càng hài lòng hơn; 
không còn sự phàn nàn của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan, tổ chức có chức năng giải 
quyết TTHC trong Công an tỉnh Bình 
Phước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình 
Phước cho biết theo xếp hạng của Bộ 
Công an, kết quả mức độ hài lòng 
của cá nhân, tổ chức trong giải quyết 
TTHC năm 2020 của Công an tỉnh 
Bình Phước đã có sự cải thiện rõ rệt, 
từ 82,58% năm 2019 (xếp hạng thứ 
59/63 toàn quốc), sang năm 2020 đã 
đạt 100% (xếp hạng thứ 8/63).

Theo: cand.com.vn
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10/ Châu Đốc đẩy mạnh cải 
cách hành chính trong hệ thống 
chính trị 

 Những năm qua, TP. Châu Đốc 
(An Giang) đã được UBND tỉnh xếp 
loại là đơn vị cấp huyện đứng đầu về 
chỉ số cải cách hành chính (CCHC). 
Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII 
(nhiệm kỳ 2020-2025) và nâng cao 
hơn nữa chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) phục vụ 
cán bộ, đảng viên, người dân, doanh 
nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ 
thành phố đã xây dựng và ban hành 
kế hoạch đẩy mạnh CCHC trong 
hệ thống chính trị thành phố (giai 
đoạn 2020-2025).

Không thỏa mãn với những kết 
quả đạt được

Thực hiện nghị quyết, kết luận, 
chỉ thị của Trung ương về đẩy mạnh 
CCHC, cải cách TTHC và tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin, những 
năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ 
TP. Châu Đốc đã quan tâm lãnh, chỉ 
đạo thực hiện việc đẩy mạnh CCHC 
trong hệ thống chính trị, góp phần 
quan trọng thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Mặc dù là đơn vị cấp huyện nhiều 
năm liền đứng đầu tỉnh về chỉ số 
CCHC nhưng TP. Châu Đốc không 
thỏa mãn với những kết quả đạt được. 
Lãnh đạo, cán bộ địa phương đã thẳng 
thắn nhìn nhận, đánh giá và cho rằng, 
công tác CCHC vẫn còn hạn chế, 
chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát 
triển; TTHC của các cơ quan Đảng 
chưa được triển khai đồng bộ so với 
khối chính quyền; chất lượng thực 
hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên 
thông” trong giải quyết TTHC ở một 
số đơn vị và phường, xã chưa thực sự 
đảm bảo; tình trạng giải quyết hồ sơ 
chậm trễ, quá thời hạn quy định vẫn 
tồn tại.

“Để nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; 
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả lãnh đạo của Đảng đối với nhà 
nước và toàn xã hội. Hướng đến xây 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường 
thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
và thu hút đầu tư phát triển thành phố.
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dựng một nền hành chính trong sạch, 
vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, 
đảm bảo quản lý thống nhất, thông 
suốt, có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng 
yêu cầu vì nhân dân phục vụ và sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Gắn CCHC với thực hiện Chỉ thị 
số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, 
quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, góp phần xây 
dựng Đảng bộ thành phố ngày càng 
trong sạch, vững mạnh. Theo đó, 
giai đoạn 2020-2025, TP. Châu Đốc 
sẽ đẩy mạnh CCHC trong hệ thống 
chính trị”- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang 
Thi cho biết.

Phấn đấu 90% người dân và    
doanh nghiệp hài lòng

Châu Đốc phấn đấu 100% cơ 
quan, đơn vị, phường, xã xây dựng 

và niêm yết danh mục bộ TTHC 
theo quy định. 100% các văn bản 
ban hành theo đúng cấp độ, đúng thể 
thức, đúng thẩm quyền, đúng tiến độ 
thời gian; hạn chế thấp nhất việc thay 
đổi, nợ đọng văn bản theo quy định. 
100% hồ sơ, tài liệu phục vụ hội nghị 
gửi đến đại biểu đúng thời gian theo 
quy định.

Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều 
hành, trao đổi thông suốt, kịp thời từ 
thành phố đến các cơ quan, đơn vị và 
phường, xã. Phấn đấu 100% các văn 
bản, tài liệu (trừ tài liệu mật) chính 
thức trao đổi giữa các cơ quan được 
thực hiện dưới dạng điện tử. 100% 
hồ sơ tiếp nhận, cập nhật, xử lý trên 
phần mềm một cửa điện tử; 50% hồ 
sơ giải quyết theo dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4; 90% người dân và 
doanh nghiệp hài lòng về việc giải 
quyết TTHC.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 
xác định công tác CCHC sẽ được 
tiến hành đồng bộ từ thành phố đến 
phường, xã, bao gồm cả hành chính 
trong Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã 
hội. CCHC được tập trung vào cải 
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cách thể chế hành chính, TTHC, bộ 
máy hành chính và cán bộ; điều kiện, 
phương tiện, cách thức tổ chức hoạt 
động hành chính. “Chúng tôi xem 
CCHC là một tiêu chí, thước đo đánh 
giá sự đổi mới, tính tiên phong của 
các cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức nhà nước 
trên địa bàn thành phố”- ông Lâm 
Quang Thi thông tin.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành 
phố tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ 
đạo trong quán triệt, triển khai, thực 
hiện công tác CCHC; phát huy vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội và nhân dân đối 
với công tác này trong toàn hệ thống 
chính trị. Đồng thời, cải cách thể chế 
hóa văn bản, TTHC; sắp xếp tổ chức, 
bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức trong hệ thống 
chính trị; hiện đại hóa nền hành chính 
nhà nước.

Tăng cường công tác tư tưởng; 
nâng cao nhận thức và ý thức chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức 
Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, 
viên chức trong hệ thống chính trị về 
CCHC, nâng cao trách nhiệm công vụ 

và cải cách TTHC. Qua đó, góp phần 
nâng cao năng lực, sức chiến đấu của 
Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa 
phương ngày càng phát triển.

Theo: baoangiang.com.vn
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11/ Tiếp nhận, trả kết quả 
386.814 hồ sơ qua dịch vụ bưu 
chính công ích

Chiều nay 2.12, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì 
hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án thí 
điểm chuyển giao một số nhiệm vụ 
hành chính công qua dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn tỉnh 
theo Quyết định 143 của UBND 
tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua 
dịch vụ bưu chính công ích, trong năm 
2019 và 2020, Bưu điện tỉnh đã tiếp 
nhận TTHC và trả kết quả qua dịch 
vụ bưu chính công ích là 386.814 hồ 
sơ.

Qua rà soát có 1.996 TTHC được 
thực hiện qua dịch vụ bưu chính công 

ích. Một số TTHC phát sinh nhiều qua 
bưu chính công ích như cấp phiếu lý 
lịch tư pháp (11.595 hồ sơ), đổi giấy 
phép lái xe (41.404 hồ sơ).

Ngoài ra, từ năm 2019, Bưu 
điện tỉnh đã triển khai Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết TTHC ở 
cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Bưu điện 
tỉnh đã bố trí 20 nhân viên tại Trung 
tâm Hành chính công tỉnh (thu hộ lệ 
phí, trả kết quả, thay thế cán bộ sở, 
ngành tiếp nhận hồ sơ) và 9 bộ phận 
một cửa cấp huyện, chuyển một cửa 6 
xã qua bưu điện.

Ở cấp huyện, bưu điện đã bố trí 
nhân viên hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận 
một cửa của 16/18 huyện, thị xã, 
thành phố. Hiện nay, UBND huyện 
Phú Ninh đã chuyển giao TTHC ở 4 
lĩnh vực, UBND TP.Hội An chuyển 
giao 5 lĩnh vực cho nhân viên bưu 
điện tiếp nhận tại bộ phận một cửa 
cấp huyện.

Toàn tỉnh có 6 xã phối hợp và 
phân công cán bộ UBND xã đến bộ 
phận một cửa của bưu điện để thực 
hiện chấp nhận hồ sơ, TTHC cho 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu 
tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH
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công dân. Xã Bình Triều (Thăng 
Bình) chuyển nguyên bộ phận một 
cửa sang bưu điện; các xã Duy Vinh 
(Duy Xuyên), Đại Hồng (Đại Lộc), 
Tam Lộc (Phú Ninh), Quế Lộc (Nông 
Sơn) đã chuyển mỗi xã 1 công chức 
sang bưu điện.

Bưu điện tỉnh đề nghị các sở, ban 
ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ 
tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết 
quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Đồng thời đề xuất thực hiện thu hộ 
phí, lệ phí tại bộ phận một cửa cấp 
huyện; mở rộng tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết TTHC tại tất cả điểm phục vụ 
bưu điện; rà soát TTHC phát sinh 
nhiều, đơn giản chuyển giao bưu điện 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC theo từng giai đoạn, lộ trình…

Theo: baoquangnam.vn

12/ Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải 
cách hành chính

Chiều ngày 30.11, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì 
cuộc họp trực tuyến để nghe giới 
thiệu tổng quan Trung tâm Điều 
hành thông minh Quảng Nam (IOC 
Quảng Nam) và đánh giá tình hình, 
kết quả công tác cải cách hành 
chính năm 2020.

Theo báo cáo, đến nay Sở TT-TT 
đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
các quy chế phục vụ vận hành IOC 
Quảng Nam. Đồng thời phối hợp với 
VNPT Quảng Nam làm việc với các 
sở, ngành để thống nhất biểu mẫu, chỉ 
tiêu số liệu tích hợp vào IOC Quảng 
Nam; hoàn thành việc lắp đặt IOC 
Quảng Nam tại hội trường tầng 2, 
Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo thêm một số nội dung tại 

Đại diện các sở, ban ngành phát biểu ý kiến tại hội 
nghị. Ảnh: VINH ANH

VNPT Quảng Nam báo cáo về IOC Quảng Nam. 
Ảnh: VINH ANH
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cuộc họp, Sở TT-TT cho biết, dự kiến 
khoảng tháng 5 - 6.2021 sẽ hoàn thành 
việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền 
điện tử của tỉnh (phiên bản 2.0). Đến 
nay toàn tỉnh còn 2 huyện (Tây Giang 
và Nam Trà My) và 63 đơn vị cấp xã 
chưa sử dụng phần mềm một cửa điện 
tử.

Sở TT-TT đề nghị UBND tỉnh 
sớm phê duyệt nâng cấp dung lượng 
lưu trữ cho Trung tâm Tích hợp dữ 
liệu tỉnh Quảng Nam; thống nhất 
chủ trương cho phép phát triển bổ 
sung chức năng, tính năng phần mềm 
Q-Office theo các quy định mới; triển 
khai rộng Q-Office đến các đơn vị 
cấp 3 và cấp 4 trên địa bàn toàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 
Quang Bửu đề nghị các ngành, địa 
phương cần nâng cao nhận thức về 
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
nói chung và IOC Quảng Nam nói 
riêng. Theo đó cần khẩn trương cập 
nhật các chỉ số, dữ liệu lên cổng IOC 
Quảng Nam nhằm phục vụ nhiệm vụ 
điều hành, chỉ đạo; không bưng bít, 
giấu giếm thông tin của ngành, địa 
phương mình.

Các địa phương không viện lý 
do khó khăn, vùng sâu vùng xa mà 

chậm triển khai ứng dụng CNTT, sử 
dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến 
và phần mềm một cửa điện tử. Các 
huyện, xã còn lại phải hoàn thành 
việc sử dụng phần mềm một cửa điện 
tử trước 31.12.2020. Trung bình 15 
ngày/lần, Văn phòng UBND tỉnh 
phải thống kê, báo cáo liên quan đến 
cải cách hành chính, việc cập nhật dữ 
liệu IOC Quảng Nam...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 
Quang Bửu đặc biệt lưu ý, việc đầu tư 
hạ tầng CNTT phải liên thông, không 
đầu tư nhỏ lẻ, nhất là ưu tiên thuê 
dịch vụ theo chủ trương Chính phủ. 
Cấp huyện, xã chỉ sử dụng dịch vụ 
nên cần đầu tư năng lực, đầu tư kiến 
thức cho cán bộ để sử dụng, ứng dụng 
tốt CNTT.

Theo: baoquangnam.vn

13/ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 
ban hành kế hoạch số 5859/KH-
CT thực hiện Nghị Quyết số 68/
NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính 
phủ về Chương trình cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh của doanh          
nghiệp.

Theo đó, Kế hoạch nêu cụ thể, 
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như sau: trong giai đoạn từ năm 
2020 đến năm 2025, 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 theo quy định của 
Tổng cục Thuế;

Kiểm soát chặt chẽ việc ban 
hành văn bản có quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh 
vực thuế trên cơ sở các quy định của 
pháp luật; tuyệt đối không để phát 
sinh những quy định không cần thiết, 
không hợp lý, không hợp pháp, gây 
khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động sản 
xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế yêu cầu 
các phòng, các chi cục thuế phải xác 
định cụ thể các nội dung, công việc, 
thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn 
thành; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 
kịp thời, đúng thời hạn, công khai 
minh bạch, đúng pháp luật trong thực 
hiện nhiệm vụ;

Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm 
quyền cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh phải lượng hóa được lợi ích 
mang lại cho người nộp thuế và xã 
hội, không gây ảnh hưởng xấu đến 

hoạt động kinh doanh, quyền và lợi 
ích chính đáng của người nộp thuế, 
bảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, 
không tạo ra khoảng trống pháp lý 
trong quy định pháp luật.

Duy trì và nâng cao hơn nữa 
công tác tổ chức các hoạt động đối 
thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý 
kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh        
nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy 
định không còn phù hợp, là rào cản, 
gây khó khăn đối với hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực thuế; đề xuất 
các giải pháp, phương án cắt giảm, 
đơn giản hóa và  kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung các quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho hoạt động 
kinh doanh của người nộp thuế thuộc 
phạm vi quản lý. 

Đồng thời, thực hiện lồng ghép 
các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến 

Ảnh minh họa
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việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh 
vào Kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2020 và các năm tiếp theo, để 
triển khai hiệu quả công tác cải cách 
hành chính tại đơn vị.

Tăng cường tuyên truyền, cập 
nhật, công khai kết quả cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh kịp thời tại Bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ các cấp và trên Trang 
thông tin điện tử của Cục Thuế để 
người nộp thuế theo dõi, nắm bắt.

 Về trách nhiệm thực hiện, Cục 
trưởng giao Phòng Nghiệp vụ - Dự 
toán - Pháp chế chủ trì, phối hợp với 
các phòng, các chi cục thuế triển khai 
có hiệu quả Kế hoạch số 6886/KH-
CT ngày 18/8/2020 của Cục Thuế 
tỉnh Quảng Nam về ban hành kiểm 
tra, rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật;

Và phối hợp với các phòng, các 
chi cục thuế trong quá trình thẩm 
định, cho ý kiến pháp lý đối với các 
văn bản đề xuất, kiến nghị cắt giảm, 
đơn giản hóa các quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh 
vực thuế và phạm vi chức năng quản 
lý;

Các phòng, các chi cục thuế tập 
trung triển khai nghiêm túc các nhiệm 
vụ rà soát, kiến nghị với cấp thẩm 
quyền cắt giảm, đơn giản hóa những 
quy định không hợp lý, đang là rào 
cản, gây khó khăn đối với hoạt động 
kinh doanh của người nộp thuế, đảm 
bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tại Kế 
hoạch.

Văn phòng có trách nhiệm theo 
dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ kịp thời báo cáo lãnh đạo 
Cục Thuế những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện và tổng 
hợp các đề xuất, kiến nghị của các 
phòng, các chi cục thuế trình lãnh 
đạo kiến nghị cấp có thẩm quyền các 
giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh để bảo đảm đáp ứng mục tiêu, 
yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP 
ngày 12/5/2020 của Chính phủ./.

Theo: cchc.quangnam.gov.vn

14/ Kế hoạch xét tuyển giáo viên 
THPT công lập tỉnh Quảng Nam 
theo Nghị định 140

UBND tỉnh vừa ban hành Kế 
hoạch xét tuyển giáo viên trung 
học phổ thông công lập (THPT) 
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tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 
của Chính phủ.

Mục đích nhằm tuyển dụng đội 
ngũ giáo viên có chất lượng cao, năng 
lực chuyên môn giỏi cho các trường 
trung học phổ thông công lập nhằm 
đảm bảo số lượng, cơ cấu các bộ môn, 
vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Tổng số giáo viên trung học phổ 
thông hạng III (Mã số: V.07.05.15) 
cần xét tuyển theo Nghị định số 
140/2017/NĐ-CP là 21 chỉ tiêu, trong 
đó: Môn Toán: 02 chỉ tiêu; Môn Lịch 
sử: 03 chỉ tiêu; Môn Vật lí: 02 chỉ 
tiêu; Môn Địa lí: 04 chỉ tiêu; Môn Hóa 
học: 02 chỉ tiêu; Môn Tiếng Anh: 05 
chỉ tiêu; Môn Ngữ văn: 02 chỉ tiêu; 
Môn Tin học: 01 chỉ tiêu.

Thời gian dự kiến xét tuyển vào 
tháng 01/2021. Nội dung xét tuyển 
thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 
140/2017/NĐCP, cụ thể gồm 02 
vòng: Vòng 1: Xét kết quả học tập 
và nghiên cứu (nếu có) của người dự 
tuyển theo các tiêu chuẩn quy định 
tại Mục III Kế hoạch này. Nếu đảm 
bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự 
tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: 

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của người dự tuyển theo 
yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển 
dụng. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tổ 
chức xét tuyển phải đảm bảo nghiêm 
túc, công khai, khách quan, dân chủ 
và đúng quy định của pháp luật.

Theo: quangnam.gov.vn

15/ Thúc đẩy và nâng cao hiệu 
quả tương tác giữa chính quyền và 
người dân trong quản trị điện tử

Sáng ngày 3/12, UBND tỉnh 
Quảng Nam phối hợp với Viện Frie-
drich Naumann (FNF) tại Việt Nam 
tổ chức Hội thảo chủ đề “Quảng 
Nam: Thúc đẩy và nâng cao hiệu 
quả tương tác giữa chính quyền và 
người dân trong quản trị điện tử”.

Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quảng 
Bửu; Giáo sư, Tiến sĩ Andreas Stof-
fes- Giám đốc Quốc gia Viện FNF 
tại Việt Nam cùng đông đảo các diễn 
giả, chuyên gia đầu ngành trên lĩnh 
vực chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 
Hồ Quang Bửu nhấn mạnh “Quảng 
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Nam chú trọng lĩnh vực chuyển đổi 
số với mục đích lớn nhất là hướng 
về người dân và doanh nghiệp, lấy 
người dân và doanh nghiệp làm trung 
tâm. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng 
Nam đã tập trung lãnh, chỉ đạo xây 
dựng chính quyền điện tử, trung tâm 
điều hành thông minh IOC, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong thực hiện 
cải cách hành chính, cung cấp nhiều 
dịch vụ công trực tuyến cho người 
dân và doanh nghiệp, bước đầu mang 
lại nhiều kết quả tích cực”. 

Tại hội nghị, các chuyên gia đã 
chia sẻ các chuyên đề về phát triển đô 
thị thông minh hướng đến tăng trưởng 
xanh và bền vững và các kinh nghiệm 
xây dựng chính quyền điện tử tại các 
thành phố lớn trên thế giới. Trong đó 
nhấn mạnh nội dung xây dựng thành 
phố thông minh dựa trên 4 chủ thể: 

Chính phủ-doanh nghiệp- trường Đại 
học, tổ chức nghiên cứu và người dân. 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, 
thúc đẩy sự kinh doanh, đầu tư; xây 
dựng các ứng dụng điện tử để gắn kết 
người dân và chính quyền, phát huy 
sự tham gia, đóng góp của người dân 
trong xây dựng các chính sách của 
chính quyền. Vai trò của người lãnh 
đạo trong việc hình thành quỹ đạo 
phát triển đô thị thông minh.

Thông qua những kinh nghiệm 
được chia sẻ tại hội thảo này sẽ góp 
phần làm tiền đề quan trọng để Quảng 
Nam thúc đẩy và nâng cao hiệu quả 
tương tác giữa chính quyền và người 
dân trong quản trị điện tử.

Theo: quangnam.gov.vn

Quang cảnh Hội thảo. 
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15/ Chuyển đổi số: Cơ hội lớn 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo

Trong quá trình chuyển đổi số 
ở Việt Nam, doanh nghiệp nằm 
ở vị trí nào trong chính sách của 
Chính phủ? Chính phủ có cơ chế, 
chính sách hoặc hỗ trợ gì để thúc 
đẩy sự chủ động của bộ ngành,                        
doanh nghiệp lớn sẵn sàng tham gia 
vào liên kết start-up để phát triển 
những sản phẩm công nghệ và thực 
hiện mục tiêu chuyển đổi số.

Ngay sau lễ khai mạc Techfest 
Vietnam 2020, đã diễn ra Diễn đàn 
Thanh niên khởi nghiệp năm 2020 
với chủ đề “Thanh niên cùng đất nước 
vượt qua thách thức”.

Trả lời câu hỏi về vấn đề này, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Do-
anh nghiệp cần nhất đầu ra. Đâu là 
đầu ra lớn nhất của một quốc gia, đó 
là Chính phủ. Chính phủ là một hộ 
tiêu dùng lớn của một quốc gia”.

Chính phủ sẽ ưu tiên mua sắm 
các sản phẩm công nghệ và mua sắm 
những giải pháp mang tính đổi mới 
sáng tạo, có tính đổi mới sáng tạo và 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng 
Make in Việt Nam. Bộ Thông tin và 
Truyền thông cũng sẽ công bố những 
bài toán về chuyển đổi số, đây sẽ là 
cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp 
cũng như đổi mới sáng tạo.

“Nói đến chuyển đổi số, đổi mới 
sáng tạo, đầu tiên là “va” chính sách. 
Việc chúng ta làm đều là việc mới, 
tức là chưa có thể chế. Việc đầu tiên 
Nhà nước làm là chuyển đổi số cho 
các mô hình kinh doanh mới”, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
nói.

Hiện Chính phủ đã có chủ trương 
về sandbox (cơ chế thử nghiệm chính 
sách mới), các doanh nghiệp liên 
quan đến công nghệ số hãy coi Bộ 
Thông tin và Truyền thông là “cơ chế 
một cửa” ra được sandbox, là đầu mối 
duy nhất cho các doanh nghiệp công 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng (bên 
trái) và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn. Ảnh: Quang Hiếu
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nghệ số.
Nhiều quốc gia đã xây dựng thể 

chế cho công nghệ số, cách mạng 4.0, 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho 
biết Chính phủ đã ra quyết định thành 
lập Trung tâm xây dựng chính sách 
cho công nghệ 4.0, cho các mô hình 
kinh doanh mới. Trung tâm này nằm ở 
Bộ TT&TT chính thức vận hành vào 
năm 2021, thừa hưởng những chính 
sách của thế giới và sẽ đứng ra “giải” 
việc “va” chính sách.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh 
Hùng, đối với doanh nghiệp khởi 
nghiệp cũng như đổi mới sáng tạo, 
“mỏ” lớn nhất là tài nguyên dữ liệu, 
chúng ta phải mở dữ liệu này ra. Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Nghị 
định về vấn đề này. Mới đây, Bộ 
TT&TT đã khai trương Cổng dữ liệu 
quốc gia (data.gov.vn), với 10.000 
bộ dữ liệu. Tới đây các bộ, ngành sẽ 
mở tài nguyên của mình. “Đây là tài 
nguyên, một lượng “dầu mỏ” rất lớn 
cho các bạn đổi mới sáng tạo”, Bộ 
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Cũng liên quan đến chuyển đổi 
số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP 
Mai Tiến Dũng cho biết năm 2016, 
Thủ tướng chọn là năm quốc gia khởi   

nghiệp, năm 2020 được chọn là năm 
quốc gia chuyển đổi số. Đây là động 
lực, là cơ hội rất lớn để các doanh ng-
hiệp phát triển.

Vậy Chính phủ, Thủ tướng đã 
làm gì để tạo động lực, cơ hội lớn 
cho doanh nghiệp? Theo Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng, đầu tiên là vấn đề 
thể chế. Thủ tướng ban hành một 
loạt các quy định pháp luật, cơ chế 
chính sách thúc đẩy tạo điều kiện cho                                   
doanh nghiệp phát triển.

Vấn đề thứ 2 là thủ tục hành chính, 
có thể nói chưa nhiệm kỳ Chính phủ 
nào, Thủ tướng lại chỉ đạo quyết liệt 
cải cách thủ tục hành chính như vậy. 
Khi mới bước vào nhiệm kỳ, nhiệm 
vụ nợ đọng là 25,2 % nhưng đến nay 
cả nước còn 1,8%. Như vậy, cắt giảm 
23,4%.

Việc cải cách thủ tục hành chính 
chính là để tháo gỡ khó khăn, dỡ bỏ 
những rào cản khi gia nhập thị trường 
của doanh nghiệp. Trước đây, sản 
xuất 1 cái kẹo socola phải 13 giấy 
phép, 1 mặt hàng 3-4 bộ quản lý liên 
quan đến kiểm tra chuyên ngành.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính 
phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 
3.893/6.191 điều kiện kinh doanh 
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và 6.776/9.926 danh mục mặt hàng 
phải kiểm tra chuyên ngành cùng 
30/130 bộ thủ tục hành chính. Một 
năm có khoảng 120.000-130.000                    
doanh nghiệp thành lập mới. Đây là 
những con số chứng minh những chỉ 
đạo đích thực trong vấn đề khởi ng-
hiệp và thành lập doanh nghiệp của 
Chính phủ.

Để trở thành quốc gia số, trước hết 
Chính phủ phải làm gương, cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước 
phải làm trước, hiện nay các văn bản 
của Thủ tướng, hệ thống báo cáo …
đều được điện tử, sử dụng chữ ký số.

Đặc biệt, Cổng Dịch vụ công 
quốc gia chính là kênh hữu hiệu nhất 
để “điện tử hóa” thủ tục hành chính, 
sau 1 năm vận hành đang cung cấp 
trên 2.400 dịch vụ công/6.700 thủ tục 
hành chính, có hơn 90 triệu lượt truy 
cập, trên 25 triệu hồ sơ được đồng 
bộ trạng thái. Bên cạnh đó, tích hợp 
thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài 
chính trong thực hiện dịch vụ công 
trên Cổng DVCQG là một tiến bộ rất 
lớn.

Trong quá trình chuyển đổi số, 
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn 
mạnh đến việc thay vì trước đây 

chúng ta làm dự án, hiện nay Nhà 
nước đặt hàng, giao cho doanh nghiệp 
thực hiện. Đây chính là cơ hội lớn để 
doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới, khởi 
nghiệp thực hiện “đầu bài” của Thủ 
tướng, Chính phủ.

Theo: chinhphu.vn
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1/ CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUỔI NGHỈ 
HƯU

Ngày 18/11/2020, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc ký ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình 
thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như 
sau:

Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao 
động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 
tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao 
động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 
tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

 Nghị định cũng quy định nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều 
kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ 
luật Lao động.

Cụ thể, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi 
thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của 
Nghị định này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu 
vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
+ Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a 

và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định này 
từ đủ 15 năm trở lên.

Văn bản - Chính sách
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Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động được thực hiện theo bảng dưới 
đây: Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường 
của người lao động theo Khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định 
cụ thể như sau: 1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận 
với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu theo quy định tại 
Điều 4 của Nghị định này. 2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế 
độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Nghị 
định này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và 
quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/1/2021.
Theo: moha.gov.vn

2/ NGHỊ ĐỊNH 138/2020/NĐ-CP VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Theo đó, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị 

trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Cơ quan tuyển dụng công chức khi xây dựng kế 
hoạch tuyển dụng phải căn cứ vào các nội dung sau đây:

- Số lượng biên chế công chức được giao và số lượng biên chế công chức 
chưa sử dụng của cơ quan quản lý công chức;

- Số lượng biên chế cần tuyển dụng của vị trí việc làm;
- Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;
- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí công tác...
Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 và bãi bỏ Nghị định 

24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức và văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, quy định về những người là công chức trong bộ máy lãnh đạo, 
quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nêu tại Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP 
ngày 25/01/2010 cũng được bãi bỏ.

Theo: luatvietnam.vn

Văn bản - Chính sách


