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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

1/ Chủ tịch Quốc hội chủ trì
Phiên họp Tiểu ban xây dựng, hoàn
thiện pháp luật
Sáng 31/8, tại Nhà Quốc hội,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu
ban Xây dựng chuyên đề “Chiến
lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống
pháp luật và tổ chức thi hành pháp
luật đến năm 2030, định hướng đến
năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây
dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam” (gọi tắt là
Tiểu ban số 1).
Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn
mạnh: Dự thảo kế hoạch xây dựng
chuyên đề của Tiểu ban số 1 cần thảo

luận, cho ý kiến cụ thể về tiến độ
thực hiện sát với kế hoạch của Đảng
đoàn Quốc hội; cơ chế làm việc của
Tiểu ban. Có tổng kết cụ thể về Nghị
quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị
năm 2005 về Chiến lược xây dựng và
hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam định hướng đến năm 2020, đánh
giá những thành tựu, kết quả, bất cập
trong việc thực hiện chiến lược này
thời gian qua, kinh nghiệm quốc tế
như thế nào. Đặc biệt, cần phân tích
và nêu rõ đặc điểm là xây dựng và
hoàn thiện pháp luật của Nhà nước
pháp quyền XHCN của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân.
Chúng ta xác định tầm nhìn phát
triển đất nước đến năm 2045 là “nước
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phát triển có thu nhập cao”, còn từ
nay đến năm 2045 vẫn là nước “đang
phát triển”, vậy cần làm rõ khái niệm
đặc thù nước “đang phát triển” để
xây dựng chiến lược cho phù hợp với
tình hình, khắc phục những bất cập,
hạn chế trước đây. Việc học tập kinh
nghiệm quốc tế giúp chúng ta “đi tắt,
đón đầu” để học được bài học thành
công của nước đi trước, rút ngắn được
khoảng cách phát triển. Đáp ứng yêu
cầu phát triển nhanh và bền vững của
đất nước và hội nhập quốc tế.
Các chuyên đề mà Đảng đoàn
Quốc hội được giao thực hiện, gồm:
Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật và tổ chức thi hành
pháp luật đến năm 2030, định hướng
đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu hoàn
thiện cơ chế phân công, phối hợp
với kiểm soát giữa các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện quyền tư
pháp giữa các cơ quan, tổ chức, đổi
mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu
cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền XHCN, hoàn thiện cơ chế
bảo vệ Hiến pháp; tiếp tục hoàn thiện,
đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt
động của Kiểm toán Nhà nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Khắc Định cho rằng, thời gian chuẩn
bị có hạn nên đòi hỏi các cơ quan,
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thành viên được giao nhiệm vụ phải
nỗ lực để hoàn thành công việc để đến
30/1/2022 phải báo cáo Ban chỉ đạo
Trung ương về xây dựng chiến lược
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp
luật đến năm 2030, định hướng đến
năm 2045 về kết quả nghiên cứu, xây
dựng báo cáo của Tiểu ban số 1.
Theo đó, Chiến lược xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
XHCN đến năm 2030 và tầm nhìn
đến 2045 có 3 cấu phần.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ nhất. Ảnh:
VGP/Lê Sơn.

Cấu phần thứ nhất là xây dựng hệ
thống pháp luật với yêu cầu đặt ra có
hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời,
đồng bộ, thống nhất, khả thi, minh
bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của người dân
làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng
tạo, phát triển bền vững, đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế.
Cấu phần thứ hai là xây dựng nền
hành chính nhà nước với yêu cầu là
xây dựng nền hành chính nhà nước
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phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp
quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong
sạch, vững mạnh, công khai và minh
bạch.
Cấu phần thứ ba là xây dựng nền
tư pháp với yêu cầu là bảo đảm tính
chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng,
nghiêm minh, liêm chính, phụng sự
Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
Góp ý tại Phiên họp, các thành
viên Ban chỉ đạo đánh giá cao sự
chuẩn bị công phu, nghiêm túc của
Tiểu ban đối với việc xây dựng các
chuyên đề mà Đảng đoàn Quốc hội
được phân công.
Các đại biểu đề nghị làm rõ một
số vấn đề lớn như mối quan hệ giữa
xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ
chức thi hành pháp luật; chủ thuyết
của định hướng xây dựng đến năm
2045 là gì? Vai trò của các cơ quan tư
pháp trong việc xây dựng và tổ chức
thi hành pháp luật để có bức tranh
toàn cảnh cho hệ thống pháp luật của
đất nước ta. Xác định rõ thứ tự ưu tiên
của từng vấn đề và định hướng cho
từng giai đoạn như đến năm 2030 và
đến năm 2045…
Tại Phiên họp sáng nay, Chủ nhiệm
Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng
thay mặt Ban Chỉ đạo đã công bố
quyết định thành lập Tiểu ban số 1 do
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
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làm Trưởng tiểu ban; Phó Thủ tướng
Phạm Bình Minh, Phó Trưởng tiểu
ban; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Khắc Định, Phó Trưởng tiểu ban và
các ủy viên là Thành viên Chính phủ,
lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và
các bộ, ngành Trung ương.
Theo: chinhphu.vn
2/ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo
triển khai xây dựng Đề án phân cấp
trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 25/8/2021, Thủ tướng
Chính phủ đã có Văn bản hỏa tốc số
1104/TTg-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương về việc
triển khai xây dựng Đề án phân cấp
trong giải quyết thủ tục hành chính.
Văn bản nêu rõ, để thúc đẩy mạnh
mẽ việc cải cách thủ tục hành chính,
tạo thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp, Chính phủ đã yêu cầu các
Bộ, ngành, địa phương “Đẩy mạnh
phân cấp trong giải quyết thủ tục
hành chính theo hướng cấp nào sát cơ
sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó
giải quyết, không để tình trạng nhiều
tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết
và gây nhũng nhiễu, tiêu cực” (Nghị
quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng
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6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính
phủ với địa phương); giao Văn phòng
Chính phủ chủ trì xây dựng Đề án
“Phân cấp trong giải quyết thủ tục
hành chính” (Nghị quyết số 76/NQCP ngày 15/7/2021 ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính
Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030).

Cà Mau đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh
vực bảo hiểm xã hội. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN.

Triển khai nhiệm vụ Chính phủ
giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương tập trung chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc
rà soát, đánh giá và đề xuất phương
án phân cấp trong giải quyết thủ tục
hành chính, bảo đảm tiến độ và chất
lượng theo hướng dẫn của Văn phòng
Chính phủ, đạt mục tiêu phân cấp ít
nhất 20% thủ tục hành chính.
Phương án đề xuất phân cấp bao
gồm: Thủ tục hành chính thuộc thẩm
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quyền quyết định của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ phân công, phân
cấp cho Bộ, địa phương; Thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền quyết
định của bộ phân cấp cho địa phương;
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
quyết định của chính quyền địa
phương cần tiếp tục phân cấp. Báo
cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất
phương án phân cấp (sau đây gọi là
Báo cáo) của các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương phải nêu
cụ thể nội dung, lý do phân cấp đối
với từng thủ tục hành chính; tên điều,
khoản văn bản cần sửa đổi và nội dung
dự kiến sửa đổi; lợi ích mang lại...
Các địa phương xây dựng báo cáo,
gửi Văn phòng Chính phủ và các Bộ,
cơ quan trước ngày 15/11/2021; trên
cơ sở kết quả rà soát và báo cáo của
địa phương, các Bộ, cơ quan xây dựng
báo cáo, gửi Văn phòng Chính phủ
trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp,
phục vụ xây dựng Đề án.
Các Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức
tham vấn, lấy ý kiến các tổ chức, cá
nhân liên quan và Hội đồng tư vấn
cải cách thủ tục hành chính của Thủ
tướng Chính phủ trong quá trình xây
dựng, hoàn thiện báo cáo để bảo đảm
tính hiệu quả, khả thi của các phương
án phân cấp trong giải quyết thủ tục
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hành chính.
Các Bộ, cơ quan, địa phương chủ
động tổ chức triển khai các nhiệm vụ
xây dựng Đề án, bảo đảm tiến độ và
chất lượng; phối hợp chặt chẽ và kịp
thời phản ánh khó khăn, vướng mắc
với Văn phòng Chính phủ trong quá
trình thực hiện.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ chỉ đạo xây dựng, ban
hành văn bản hướng dẫn rà soát, đánh
giá, đề xuất phương án phân cấp trong
giải quyết thủ tục hành chính, trong
đó nêu rõ yêu cầu, đối tượng, phạm
vi, cách thức triển khai, trách nhiệm
của các Bộ, cơ quan, địa phương; triển
khai các biểu mẫu rà soát điện tử trên
Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
và tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát
để tạo thuận lợi cho các Bộ, cơ quan,
địa phương; hoàn thành trước ngày
30/9/2021.
Tổ chức rà soát độc lập, huy động
sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa
học, hiệp hội, doanh nghiệp... đề xuất
phương án phân cấp trong giải quyết
thủ tục hành chính; tổ chức tham
vấn, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, địa
phương, tổ chức, cá nhân liên quan
để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của
phương án phân cấp tại dự thảo Đề
án.
Đối với báo cáo của Bộ, cơ quan
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ngang Bộ chưa đáp ứng yêu cầu,
chưa đạt mục tiêu, Văn phòng Chính
phủ đề nghị bộ, cơ quan tiếp tục rà
soát và gửi lại báo cáo, bảo đảm đạt
mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng
Chính phủ; hoàn thành trước ngày
15/01/2022.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của
các Bộ, cơ quan, địa phương và kết
quả rà soát độc lập, xây dựng dự thảo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Phân cấp trong giải
quyết thủ tục hành chính”, kèm theo
phương án phân cấp đối với từng thủ
tục hành chính cụ thể, trình Thủ tướng
Chính phủ chậm nhất trong tháng
3/2022.
Văn phòng Chính phủ theo dõi,
đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành,
địa phương trong quá trình rà soát, đề
xuất phương án phân cấp giải quyết
thủ tục hành chính; kịp thời tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem
xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai xây dựng
Đề án.
Theo: baotintuc.vn
3/ Hướng dẫn xác định tuổi nghỉ
hưu sớm với trường hợp tinh giản
biên chế
Bộ Nội vụ vừa có công văn 4126/
BNV-TCBC về việc xác định tuổi
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hưởng chính sách về hưu trước tuổi
với trường hợp thuộc đối tượng tinh
giản biên chế theo Nghị định số
143/2020/NĐ-CP.
Các trường hợp tinh giản biên chế
có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so
với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện
tinh giản biên chế quy định tại Khoản
2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐCP ngày 18/11/2020 của Chính phủ
quy định về tuổi nghỉ hưu (gọi tắt là
Nghị định số 135) và có đủ 20 năm
đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì tùy
từng trường hợp cụ thể được hưởng
chính sách về hưu trước tuổi theo quy
định tại Khoản 2 hoặc Khoản 4 Điều
8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã
được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2
Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐCP).
Trong công văn 4126/BNVTCBC, Bộ Nội vụ có đưa ra 2 ví dụ
về chính sách này như sau:
Ví dụ 1: Nam, sinh tháng 10/1964,
có 21 năm đóng bảo hiểm xã hội.
Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm
tháng 8/2021 (tuổi đời là 56 tuổi 10
tháng), thấp hơn 3 năm 5 tháng so với
tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (60 tuổi
3 tháng quy định tại Khoản 2 Điều
4 Nghị định số 135) thì được hưởng
chính sách về hưu trước tuổi quy
định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số
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108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi,
bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định
số 143/2020/NĐ-CP).
Ví dụ 2: Nữ, sinh tháng 5/1967,
có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu
tinh giản biên chế tại thời điểm tháng
1/2022 (tuổi đời là 54 tuổi 8 tháng)
thấp hơn 1 năm so với tuổi nghỉ hưu
của năm 2022 (55 tuổi 8 tháng quy
định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định
số 135) thì được hưởng chính sách về
hưu trước tuổi quy định tại Khoản 4
Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐCP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản
2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐCP).
Cũng theo công văn của Bộ Nội
vụ, các trường hợp tinh giản biên chế
có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so
với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện
tinh giản biên chế quy định tại Khoản
2 Điều 5 Nghị định số 135 và có đủ
20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên,
trong đó có đủ 15 năm 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 hoặc có đủ 15 năm 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 1/1/2021 thì
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tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng
chính sách về hưu trước tuổi theo quy
định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều
8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã
được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2
Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐCP).
Ví dụ 3: Nữ, sinh tháng 11/1973,
có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội,
trong đó có 15 năm làm việc ở vùng
có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt
khó khăn theo quy định của pháp
luật. Nếu tinh giản biên chế tại thời
điểm tháng 11/2021 (có tuổi đời là 48
tuổi) thấp hơn 2 năm 04 tháng so với
tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (50 tuổi
4 tháng quy định tại Khoản 2 Điều
5 Nghị định số 135) thì được hưởng
chính sách về hưu trước tuổi quy
định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số
108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi,
bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định
số 143/2020/NĐ-CP).
Ví dụ 4: Nam, sinh tháng 12/1967,
có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội,
trong đó có 16 năm làm công việc
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo
quy định của pháp luật. Nếu tinh giản
biên chế tại thời điểm tháng 2/2022
(tuổi đời là 54 tuổi 2 tháng) thấp hơn
1 năm 4 tháng so với tuổi nghỉ hưu
của năm 2022 (55 tuổi 6 tháng quy
định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số
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135) thì được hưởng chính sách về hưu
trước tuổi quy định tại Khoản 3 Điều
8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã
được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2
Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐCP).
Công văn cũng nêu rõ đối với
các trường hợp đã được cấp có thẩm
quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi
theo chính sách tinh giản biên chế
trước thời điểm ban hành văn bản này
thì không đặt vấn đề xem xét lại.
Theo: moit.gov.vn
4/ Chuyển đổi số ngành Bảo
hiểm xã hội: Nâng cao hiệu quả
phục vụ người dân
Hiện cả nước có gần 16 triệu
người tham gia bảo hiểm xã hội,
hơn 85 triệu người tham gia bảo
hiểm y tế. Nhằm nâng cao hiệu quả
phục vụ người dân, nhất là trong bối
cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức
tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã
chủ động thực hiện chuyển đổi số,
như: Số hóa dữ liệu về bảo hiểm
xã hội; cung cấp các dịch vụ công
trực tuyến; vận động người dân sử
dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số
(VssID)…
Số người sử dụng ứng dụng
VssID tăng nhanh
Theo Giám đốc Trung tâm Công
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nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt
Nam) Lê Nguyên Bồng, việc đưa ứng
dụng VssID đi vào hoạt động từ giữa
tháng 11/2020 đến nay là điểm nhấn
quan trọng của ngành Bảo hiểm xã
hội trong kế hoạch chuyển đổi số. Vì
thế, ngành Bảo hiểm xã hội vừa tuyên
truyền, vận động người dân cài đặt,
sử dụng ứng dụng VssID, vừa tiếp tục
nghiên cứu nâng cấp, bổ sung các tính
năng mới, để người sử dụng thấy hài
lòng...

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện
Bạch Mai bằng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID.

Sau nhiều lần nâng cấp, hiện ứng
dụng VssID có nhiều tính năng, tiện
ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu
thông tin thiết yếu của người tham
gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp. Đặc biệt, sử dụng ứng dụng
này, người dân có thể thực hiện nhiều
giao dịch điện tử, thay thế cho nhiều
loại giấy tờ, thủ tục trước đây, trong
đó có việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
điện tử để khám, chữa bệnh thay thế
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thẻ bằng giấy (từ ngày 01/6/2021).
Để phục vụ bệnh nhân, hàng trăm
cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y
tế uy tín cũng số hóa nhiều khâu liên
quan đến công tác khám, chữa bệnh
bảo hiểm y tế. Trưởng phòng Kế
hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đại học
Y Hà Nội) Phạm Thị Bích Đào cho
hay: “Chúng tôi trang bị đầy đủ hạ
tầng công nghệ, có thể đón tiếp cùng
lúc nhiều bệnh nhân sử dụng thẻ bảo
hiểm y tế điện tử, nhất là ở những
khoa cần chạy đua với thời gian để
cứu chữa người bệnh như: Khoa Cấp
cứu, Khoa Hồi sức tích cực...”.
Dưới góc độ người sử dụng, anh
Nguyễn Thế Phương, trú tại tổ dân
phố 6, phường Hạ Đình (quận Thanh
Xuân) cho biết: “Chỉ cần một vài thao
tác đơn giản trên điện thoại thông
minh, tôi đã đăng ký nhập viện thành
công bằng thẻ bảo hiểm y tế điện tử
cho người thân tại Bệnh viện Đại học
Y Hà Nội vào cuối tháng 7 vừa qua”.
Với những tiện ích thấy rõ, số
người sử dụng ứng dụng VssID tăng
nhanh. Tính đến ngày 10/8/2021,
cả nước đã có gần 17,3 triệu người
đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng
VssID, tăng gấp 2,5 lần so với thời
điểm cuối tháng 5/2021 (trước khi
được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện
tử). Dự kiến đến cuối năm 2021, cả
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nước có khoảng 25 triệu người cài đặt
và sử dụng ứng dụng tiện ích này.
Đẩy mạnh số hóa, tích hợp các
dịch vụ công trực tuyến
Ngoài ứng dụng VssID, Bảo hiểm
xã hội Việt Nam đặc biệt chú trọng số
hóa dữ liệu về bảo hiểm xã hội; cung
cấp các dịch vụ công trực tuyến liên
quan đến các hoạt động của ngành.
Ngành Bảo hiểm xã hội đã cung cấp
100% dịch vụ công mức độ 4 dành
cho tổ chức và cá nhân trên Cổng
dịch vụ công của ngành; đồng thời có
24/25 thủ tục hành chính của ngành
được thực hiện kết nối với Cổng Dịch
vụ công quốc gia...
Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt
Nam cũng đã tích hợp cung cấp 5
dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người
lao động, người sử dụng lao động gặp
khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch
vụ công quốc gia. Nhờ đó, các chính
sách hỗ trợ liên quan đến ngành Bảo
hiểm xã hội được triển khai hiệu quả,
thông suốt.
Đến nay, toàn ngành đã gửi thông
báo đến hơn 375.000 doanh nghiệp,
với hơn 11,2 triệu người lao động
về giảm mức đóng bảo hiểm xã hội
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
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tiếp nhận và giải quyết cho gần 300
đơn vị, với gần 50.000 lao động tạm
dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất;
đồng thời, xác nhận danh sách cho
gần 350.000 lao động của gần 20.000
đơn vị sử dụng lao động để hưởng
các chính sách hỗ trợ. Căn cứ vào xác
nhận của ngành Bảo hiểm xã hội, các
đơn vị, địa phương khẩn trương đưa
nguồn lực hỗ trợ đến người thụ hưởng.
Tại Hà Nội, toàn thành phố đã
có gần 1,55 triệu người hưởng các
chính sách, nguồn lực trợ giúp từ gói
an sinh xã hội của Chính phủ, giúp
người lao động có điểm tựa vượt qua
giai đoạn khó khăn. Chị Nguyễn Thị
Thục Anh, nhân viên Trường mầm
non Timeway, xã Tiên Dương (huyện
Đông Anh) cho biết: “Tôi đã nhận
số tiền hỗ trợ hơn 3,7 triệu đồng
dành cho người lao động tạm hoãn
hợp đồng lao động, nghỉ việc không
hưởng lương. Tôi đã sử dụng tiền hỗ
trợ để mua lương thực, thực phẩm cho
gia đình, mua sách vở cho con chuẩn
bị bước vào năm học mới”.
Đáng chú ý, những trường hợp
đến hạn đóng tiền bảo hiểm xã hội
tự nguyện hoặc hết hạn sử dụng thẻ
bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có
thể thanh toán trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia. Điều này giúp
người dân không bị gián đoạn trong
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việc thụ hưởng các quyền lợi, vừa góp
phần bảo đảm an toàn phòng, chống
dịch Covid-19...
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
nhờ quá trình tích cực chuyển đổi số,
ứng dụng công nghệ số, hiện toàn
ngành thực hiện giao dịch điện tử đạt
gần 80% và tỷ lệ này tiếp tục tăng lên
trong thời gian tới, góp phần tiết kiệm
thời gian, chi phí đi lại cho người dân,
doanh nghiệp. Cùng với đó, phấn đấu
đến năm 2025, toàn ngành sẽ tiếp
nhận, giải quyết 100% thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền không phụ
thuộc vào địa giới hành chính (trừ thủ
tục yêu cầu phải kiểm tra thực địa,
đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ
sở); 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm
xã hội được số hóa, chia sẻ dữ liệu để
phục vụ các hoạt động liên quan./.
Theo: hanoimoi.com.vn

Số 34/2021

11

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Số 34/2021

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

5/ Nỗ lực nâng cao chất lượng
phục vụ
UBND thành phố Hà Nội
đã ban hành Công văn số 2542
/UBND-SNV ngày 5-8-2021 về
việc tăng cường các giải pháp cải
thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục
vụ của các cơ quan nhà nước năm
2021. Dư luận đánh giá, đây là nỗ
lực của thành phố nhằm nâng cao
chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân
trong thực hiện các dịch vụ hành
chính công.
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân
Nguyễn Việt Hà:
Đơn giản hóa, cắt giảm thời gian
giải quyết thủ tục hành chính
Để cải thiện chất lượng giải quyết
thủ tục hành chính, việc thành phố Hà

Nội chỉ đạo tăng cường các giải pháp
nâng cao chỉ số hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của
các cơ quan nhà nước là hết sức cần
thiết. Thực hiện chủ trương này của
thành phố, cùng với việc khẳng định
quan điểm lấy người dân, tổ chức là
trung tâm phục vụ, quận đang triển
khai nhiều giải pháp duy trì Chỉ số
cải cách hành chính; tiếp tục cải thiện
và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị
và hành chính công. Trong đó, Quận
ủy Thanh Xuân đã và đang chỉ đạo
đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải
quyết thủ tục hành chính; đồng thời
triển khai các giải pháp liên quan đến
các nội dung như: Trách nhiệm tham
gia của người dân ở cấp cơ sở; công
khai, minh bạch trong hoạch định
chính sách; trách nhiệm giải trình với
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người dân...
Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài
Đức Nguyễn Trung Thuận:
Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”,
“một cửa liên thông”
Nhằm tăng cường các giải pháp
nâng cao Chỉ số hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của
các cơ quan nhà nước năm 2021 và
các năm tiếp theo, thực hiện Công
văn số 2542/UBND-SNV của UBND
thành phố Hà Nội, huyện Hoài Đức
tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện
tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên
thông” để không xảy ra tình trạng
quá hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục
hành chính. Huyện cũng tập trung mở
rộng các hình thức thông tin và đầu
tư trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng
để người dân, tổ chức tiếp cận dịch
vụ công của các cơ quan một cách
dễ dàng, nhanh chóng. Cùng với đó
là tăng cường đối thoại, tạo điều kiện
để người dân, doanh nghiệp giám sát
hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ
tục hành chính của các cơ quan nhà
nước.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú
Xuyên Nguyễn Mạnh Huy:
Đẩy mạnh công tác thanh tra,
kiểm tra
Trên cơ sở mục tiêu của UBND
thành phố Hà Nội trong năm 2021,
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huyện Phú Xuyên tập trung tìm biện
pháp tạo thuận lợi, nâng cao sự hài
lòng của tổ chức, cá nhân trong giải
quyết các thủ tục hành chính, đặc
biệt là những việc liên quan tới sinh
kế người dân. Huyện đang duy trì hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
tại 100% cơ quan, đơn vị của huyện
và UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh
thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi
phạm trong quá trình giải quyết thủ
tục hành chính, nhất là trong cấp
phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, chứng thực cho
người dân. Đồng thời, huyện tiếp tục
quan tâm bồi dưỡng kỹ năng văn hóa
giao tiếp, ứng xử, phối hợp làm việc
nhóm, giải quyết hồ sơ trực tuyến...,
để tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật,
kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất
lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ
cán bộ.
Bà Nguyễn Thu Huyền, phường
Ngọc Lâm, quận Long Biên:
Giúp đội ngũ cán bộ ngày càng
tiến bộ
Chỉ số hài lòng là thước đo chính
xác đánh giá chất lượng dịch vụ, hiệu
quả cải cách hành chính công cũng như
tinh thần trách nhiệm, trình độ, đạo
đức và thái độ làm việc của đội ngũ
cán bộ. Dịch vụ hành chính công là

13

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

dịch vụ rất quan trọng và thiết yếu đối
với mỗi công dân. Vì vậy, việc không
ngừng hoàn thiện, đánh giá và nâng
cao chỉ số hài lòng của người dân đối
với sự phục vụ của cơ quan nhà nước
là điều tiên quyết cần phải thực hiện.
Việc “đo” và đề cao chỉ số hài lòng
của người dân sẽ tạo nên “sức ép vô
hình” giúp đội ngũ cán bộ đang làm
việc tại các cơ quan, đơn vị ngày càng
tiến bộ, thay đổi theo hướng liên tục
trau dồi nghề nghiệp, không ngừng
nâng cao chất lượng phục vụ và thái
độ làm việc để tổ chức, cá nhân hài
lòng hơn.
Ông Nguyễn Văn Tín, phường
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng:
Góp phần phát triển kinh tế - xã
hội của Thủ đô
Việc thực hiện hiệu quả dịch vụ
công trực tuyến mang đến nhiều tiện
ích cho cả cơ quan quản lý và người
dân, như: Tính chính xác cao; giảm
chi phí, thời gian đi lại cho việc gửi hồ
sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá
nhân; hạn chế nạn nhũng nhiễu, quan
liêu, phiền hà; nâng cao trách nhiệm
của cán bộ, công chức được phân
công xử lý công việc. Hiện trên Cổng
dịch vụ công quốc gia đã tích hợp rất
nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ
4. Tôi tin tưởng, với sự chỉ đạo quyết
liệt của UBND thành phố cùng sự vào
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cuộc nghiêm túc, thực chất của các sở,
ngành và chính quyền các địa phương
sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho
người dân, doanh nghiệp trong giải
quyết thủ tục hành chính, qua đó xây
dựng môi trường đầu tư, kinh doanh
thông thoáng, thân thiện, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Theo: hanoimoi.com.vn
6/ Xây dựng bộ máy hành chính
chuyên nghiệp, hiện đại
Những năm gần đây, Ðà Nẵng
là một trong những địa phương sớm
chủ động thực hiện việc tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị theo hướng tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Kết quả này tạo cơ sở từng bước xây
dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội bền vững.
Việc xây dựng bộ máy hành chính
nhà nước ở Ðà Nẵng trong những năm
qua cơ bản có những bước chuyển
biến mạnh mẽ, kết quả về cải cách
hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh
giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán
bộ là một trong những dấu ấn của Ðà
Nẵng trong công tác xây dựng Ðảng,
xây dựng chính quyền, xây dựng bộ
máy hành chính trong sạch, vững
mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.
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Tăng cường sắp xếp, giảm đầu
mối
Ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám
đốc Sở Nội vụ Ðà Nẵng chia sẻ, cuối
năm 2016, trước khi Trung ương ban
hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về
tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, TP Ðà Nẵng đã chủ
động nghiên cứu, lập phương án và
thực hiện sáp nhập chín Ban quản lý
dự án đầu tư xây dựng trực thuộc các
sở, ngành thành 06 Ban quản lý dự án
(BQL) trực thuộc UBND Thành phố.
Ở mỗi quận, huyện, chỉ còn một BQL
đầu tư xây dựng trực thuộc UBND
quận, huyện. Việc sắp xếp các BQL
đã giải quyết được yêu cầu tinh gọn
bộ máy trong điều kiện khối lượng
công việc chỉnh trang, phát triển đô
thị đang giảm dần. Công tác quản lý,
điều hành, tổ chức, hoạt động của các
BQL sau sắp xếp mang tính chuyên
nghiệp hơn, từng bước khắc phục tình
trạng chồng chéo chức năng, nhiệm
vụ, đưa hoạt động các BQL đi vào
nền nếp. Thành phố thí điểm hợp nhất
năm đơn vị sự nghiệp y tế dự phòng,
thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật trực thuộc Sở Y tế, sáp nhập 10
Trung tâm giáo dục thường xuyên,
hướng nghiệp và dạy nghề thuộc Sở
Giáo dục và Ðào tạo, Sở Lao động
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- Thương binh và Xã hội thành 04
trung tâm ở các cụm đô thị, 15 đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
Văn hóa và Thể thao được sắp xếp lại
chức năng, nhiệm vụ, sáp nhập thành
09 đơn vị... Sau sắp xếp, sáp nhập,
các đơn vị sự nghiệp công lập của Ðà
Nẵng đã nâng cao hiệu quả hoạt động,
tăng tính tự chủ, thu nhập, đời sống
của viên chức, người lao động được
cải thiện rõ rệt. Từ đầu năm 2016 đến
nay, Ðà Nẵng đã hoàn thành sắp xếp
71 đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó,
giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập,
124 đơn vị cấp phòng, 178 vị trí lãnh
đạo, quản lý; giảm 207 chỉ tiêu biên
chế công chức và 2.316 chỉ tiêu biên
chế sự nghiệp; giải quyết cho 608
trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, dôi
dư, không đạt chuẩn về chuyên môn
nghiệp vụ... Chi ngân sách cho đơn vị
sự nghiệp công lập giảm so với giai
đoạn trước khoảng 280 tỷ đồng/năm.
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội
khoa học lịch sử Ðà Nẵng, nguyên
Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy
khẳng định: giai đoạn 2009 - 2016,
Ðà Nẵng đã thí điểm không tổ chức
HÐND huyện, quận, phường. Thực
tế cho thấy mô hình này rất gọn, phù
hợp với tính chất, quy mô, biện pháp
quản lý đô thị hiện đại, thông minh,
cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp,
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tận tình với Nhân dân đã làm nên
thương hiệu “Thành phố đáng sống”.
Xây dựng tổ chức Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững
mạnh
Song song với sắp xếp tổ chức, bộ
máy, Ðảng bộ, chính quyền các cấp
tập trung làm tốt công tác xây dựng
Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh. Nhiều địa
phương, cơ quan, đơn vị có cách làm
hay, sáng tạo và hiệu quả. Ông Hoàng
Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn
Trà cho biết, kể từ khi dịch Covid-19
bùng phát và diễn biến phức tạp,
nhiều đợt, người dân Sơn Trà, Ðà
Nẵng đã thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch, trong đó
có việc không tập trung đông người,
hạn chế tiếp xúc xã hội… Tuy nhiên,
bên cạnh nhu cầu đi làm và mua nhu
yếu phẩm, thì người dân còn nhu cầu
thực hiện các thủ tục hành chính. Ðể
giúp Nhân dân, hầu hết các phường
tiến hành thực hiện các thủ tục hành
chính tại nhà với sự phối hợp của
Ðoàn Thanh niên. Người dân chỉ cần
gọi điện thoại và chuẩn bị các giấy tờ
theo hướng dẫn và nhận lịch hẹn. Bác
Lê Thanh Ny, phường An Hải Bắc
cho biết: “Các bạn thanh niên hoặc
dân quân tự vệ đến tận nhà hướng
dẫn chuẩn bị và nhận hồ sơ mang đi.
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Khi hoàn thành thủ tục, các bạn ấy sẽ
mang về nhà trao cho người dân mà
không mất tiền phí vận chuyển. Ðúng
là chính quyền phục vụ, nhất là lúc
dịch bệnh đang căng thẳng và nguy
hiểm như hiện nay”.
Phát huy kết quả đạt được, thời
gian tới, Thành ủy Ðà Nẵng xác định
một trong những nhiệm vụ trọng tâm
là xây dựng bộ máy hành chính tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,
có năng lực kiến tạo phát triển, liêm
chính, phục vụ Nhân dân. Tiếp tục tổ
chức thực hiện chương trình cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2021
- 2030 theo hướng toàn diện, đồng
bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào
chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, từng
bước hiện đại đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước; lấy người dân làm trung tâm, lấy
sự hài lòng của người dân làm thước
đo đánh giá chất lượng và hiệu quả
hoạt động của bộ máy hành chính nhà
nước. Theo tinh thần Nghị quyết số
119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức
mô hình chính quyền đô thị và một số
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
TP Ðà Nẵng, Ðảng bộ, chính quyền
Thành phố đang tập trung chỉ đạo,
thực hiện việc xây dựng bộ máy tinh
gọn, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở tổ
chức hợp lý các cơ quan tham mưu,
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giúp việc, khắc phục triệt để những
chồng chéo, giao thoa về chức năng,
nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành;
bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao
một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu
trách nhiệm chính. Xây dựng và vận
hành mô hình chính quyền đô thị có
đủ năng lực thực tiễn trong điều hành
quản lý theo hướng hiện đại, tạo sự
tương tác thân thiện với xã hội, người
dân, với thị trường và doanh nghiệp;
tạo ra và chia sẻ sự phát triển.
Theo Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng
Nguyễn Văn Quảng, trong công tác
kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ này, Ðà
Nẵng sẽ tập trung tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và
các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện
công tác kiểm tra, giám sát, quan
tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban
kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm
vụ. Ðồng thời, Trung ương cần có cơ
chế để tháo gỡ khó khăn cho các địa
phương, đơn vị trong việc khắc phục
hậu quả những sai phạm, khuyết điểm
của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo
chủ chốt, sớm triển khai thực hiện cơ
chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có
tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm,
dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì
lợi ích chung. Ðể từ đó, khơi dậy tinh
thần cống hiến vì đất nước, xây dựng
bộ máy hành chính trong sạch, vững
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mạnh, từng bước chuyên nghiệp theo
hướng hiện đại, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.
Theo: nhandan.vn
7/ Lạng Sơn: Tạo dựng môi
trường đầu tư, kinh doanh thuận
lợi, minh bạch
Trong thời gian tới, tỉnh Lạng
Sơn xác định cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh và nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là
nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên
suốt, lâu dài nhằm tạo đột phá để
nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức
cạnh tranh của nền kinh tế.
Xếp hạng năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh còn ở mức thấp
Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư
tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, trong
những năm qua các cấp uỷ đảng,
chính quyền đã tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo với nhiều giải pháp thiết thực,
hiệu quả; tập trung đầu tư, hoàn thành
một số công trình, dự án hạ tầng giao
thông và đô thị quan trọng, bảo đảm
kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ;
thực hiện công khai, minh bạch các
thông tin về cơ chế, chính sách, thủ
tục, tài liệu tiếp cận lập dự án đầu tư.
Đồng thời, cải cách mạnh mẽ thủ
tục hành chính gắn với tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin, tạo điều
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kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức,
cá nhân tiếp cận thực hiện giải quyết
thủ tục hành chính; công tác thu hút
đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp
tác xã, môi trường đầu tư, kinh doanh
trên địa bàn được cải thiện rõ rệt.
Nhờ đó, chỉ số xếp hạng năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã có bước
cải thiện cả về điểm số và thứ hạng,
năm 2020 đạt 62,43 điểm, tăng 6,14
điểm và tăng 6 bậc so với năm 2016
(xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố), góp
phần quan trọng trong việc huy động
nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội giai
đoạn 2016 - 2020.
Tuy nhiên, môi trường đầu tư,
kinh doanh của tỉnh vẫn còn nhiều
hạn chế, chưa thực sự hấp dẫn để thu
hút đầu tư, điển hình như: Kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội phát triển chậm;
công tác lập, quản lý quy hoạch kinh
tế - xã hội, đất đai, đô thị, ngành, lĩnh
vực còn hạn chế; cải cách hành chính,
nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, kinh
doanh, đất đai, xây dựng... còn chậm.
Xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) còn ở mức thấp (tổng điểm
đạt được ở nhóm trung bình); dịch vụ
hỗ trợ đầu tư kinh doanh, phát triển
và nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu mặt
bằng, quỹ đất sạch, cùng các vướng
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mắc, hạn chế trong công tác giải
phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến
thu hút đầu tư trên địa bàn.
Phân tích nguyên nhân của những
hạn chế, yếu kém này, ông Nguyễn
Quốc Đoàn nêu, về nguyên nhân
khách quan, xuất phát điểm nền kinh
tế của tỉnh thấp so với mức trung bình
chung của cả nước, những điều kiện
khó khăn đặc thù là một tỉnh miền
núi, biên giới, địa hình chia cắt, hạ
tầng cơ sở, kỹ thuật, nguồn lực cho
đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu.
Về nguyên nhân chủ quan, một
số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn
vị chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo;
chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan
trọng trong việc cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực
cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập,
phát triển kinh tế; phẩm chất, năng
lực, trách nhiệm của một bộ phận cán
bộ, nhất là người đứng đầu ở một số
cơ quan, đơn vị chưa thực sự ngang
tầm nhiệm vụ.
Công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận các
chính sách còn hạn chế; thực hiện
việc công khai, minh bạch những chủ
trương, cơ chế, chính sách, quy hoạch,
kế hoạch chưa kịp thời; chưa phát huy
được sức mạnh, vai trò tổng hợp của
các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội
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doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh
nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong
xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh.

Tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện quyết liệt, hiệu quả
công tác cải cách hành chính.

Đến năm 2025, toàn tỉnh có
khoảng 5.500 doanh nghiệp
Trước tình hình trên, ngày
23/8/2021, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban
hành Nghị quyết số 43-NQ/TU của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh giai
đoạn 2021 - 2025.
Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo
của các cấp uỷ đảng, chỉ đạo, điều
hành quyết liệt của chính quyền và
sự tham gia tích cực của cả hệ thống
chính trị trong thực hiện các nhiệm
vụ, giải pháp tạo dựng, cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi,
bình đẳng, thông thoáng, minh bạch,
thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển
doanh nghiệp, huy động mọi nguồn
lực xã hội cho đầu tư phát triển kinh
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tế - xã hội.
Đồng thời, phấn đấu chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh của Lạng Sơn
xếp ở nhóm khá so với cả nước, nhằm
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh
của nền kinh tế. - “Tỉnh xác định cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh;
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản,
xuyên suốt, lâu dài trong quá trình
xây dựng và phát triển nền kinh tế” ông Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh.
Mục tiêu cụ thể, tỉnh Lạng Sơn
đặt ra đó là phấn đấu giai đoạn 2021
- 2025, tổng vốn đầu tư xã hội đạt
166 - 168 nghìn tỷ đồng, trong đó
vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước
đạt khoảng 115 - 120 nghìn tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng trên 70% - 75% tổng
vốn đầu tư toàn xã hội. Trung bình
mỗi năm thành lập mới từ 500 - 600
doanh nghiệp; đến năm 2025, toàn
tỉnh có khoảng 5.500 doanh nghiệp.
Xây dựng và triển khai chương
trình chuyển đổi số, nâng cao chất
lượng hiệu quả hoạt động của cơ
quan nhà nước, phục vụ người dân
và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Phấn đấu 80% dịch vụ công trực
tuyến đạt mức độ 4 được cung cấp đa
kênh, đa phương tiện truy cập; 90%
hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ
công việc cấp huyện và 60% hồ sơ
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công việc tại cấp xã được xử lý trên
môi trường mạng.
Ngoài ra, tiếp tục duy trì những
chỉ số thành phần của PCI có thứ
hạng cao và cải thiện, tăng điểm đối
với những chỉ số thấp điểm, phấn đấu
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ
năm 2021 trở đi nằm trong nhóm khá
của cả nước.
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh
Lạng Sơn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, nâng cao nhận thức về cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh;
thực hiện quyết liệt, hiệu quả công
tác cải cách hành chính, trọng tâm
là cải cách thủ tục hành chính, tạo
môi trường đầu tư, kinh doanh thông
thoáng, thuận lợi, minh bạch.
Mặt khác, rà soát, bổ sung, điều
chỉnh nâng cao chất lượng và công
khai quy hoạch; tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác giải phóng mặt bằng, tạo
điều kiện thuận lợi về đất đai phục
vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh; huy
động và sử dụng hiệu quả các nguồn
lực đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm
là thu hút các nguồn lực của doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân và khu vực
dân cư để đầu tư hạ tầng theo hướng
đồng bộ, hiện đại;
Tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp; đổi mới phương
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thức, nâng cao chất lượng hiệu quả
công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư và
hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng
đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân
lực; giữ vững ổn định về an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi
trường ổn định cho các hoạt động sản
xuất kinh doanh.
Theo: congthuong.vn
8/ Yên Bái quyết tâm nâng cao
hiệu quả cải cách hành chính
Năm 2021, Yên Bái phấn đấu
Chỉ số cải cách hành chính (CCHC
- PAR Index) tăng từ 2 bậc trở lên
so với năm 2020 và tiếp tục giữ vững
vị trí nằm trong Top 30 của cả nước;
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng
từ 2 bậc trở lên so với năm 2020;
tiếp tục cải thiện tốt và đồng bộ 8
nội dung đánh giá (duy trì ổn định
ở nhóm thứ 3/4 nhóm, không có chỉ
số nội dung mức thấp nhất); Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
tăng từ 2 - 4 bậc trở lên.
Điểm sáng về cải cách hành
chính
Những năm gần đây, Yên Bái nổi
lên là một trong những địa phương đi
đầu khu vực Tây Bắc trong việc cải
thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện
sản xuất kinh doanh tốt nhất cho do-
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anh nghiệp. Những nỗ lực cải cách
hành chính (CCHC) của địa phương
này được thực hiện quyết liệt, hiệu
quả, ngày càng tạo được niềm tin
cho người dân và doanh nghiệp địa
phương.

Hội nghị tổng kết công tác hành chính cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2020,
mục tiêu 2021-2030 đề ra mục tiêu quyết tâm cải cách
hành chính cho giai đoạn tới.

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu
năm 2021, công tác CCHC, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh (ĐTKD)
của tỉnh đa đạt được nhiều kết quả hết
sức tích cực. Nhận thức của các cấp
ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các
ngành, đặc biệt là người đứng đầu các
cơ quan, đơn vị về công tác CCHC,
cải thiện môi trường ĐTKD được
nâng lên rõ rệt và có nhiều chuyển
biến tích cực.
Đến hết tháng 6/2021, tỉnh Yên
Bái đã có 1.440 thủ tục hành chính
được đưa vào giải quyết tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh; 294
thủ tục hành chính đưa vào giải quyết
tại bộ phận phục vụ hành chính công
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cấp huyện và 107 thủ tục hành chính
đưa vào giải quyết tại bộ phận phục
vụ hành chính công cấp xã.
Hiệu quả và tác động của công tác
CCHC, cải thiện môi trường ĐTKD
ngày càng được thể hiện rõ nét thông
qua kết quả điều tra xã hội học, thăm
dò ý kiến đánh giá của doanh nghiệp,
người dân cũng như thứ bậc xếp hạng
của tỉnh tăng đều qua các năm. Năm
2020, Chỉ số CCHC (PAR INDEX)
của tỉnh xếp thứ 24/63 tỉnh và xếp thứ
6/14 các tỉnh trong vùng trung du và
miền núi phía Bắc với tổng điểm đạt
được là 84,70 điểm, tăng 3,04 điểm
và tăng 2 bậc so với năm 2019.
Chỉ số hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ
quan hành chính nhà nước (SIPAS)
xếp hạng thứ 16/63 tỉnh, với tỷ lệ hài
lòng là 88,61%, tăng 1,77% và tăng
3 bậc so với năm 2019. Chỉ số hiệu
quả quản trị và hành chính công cấp
tỉnh (PAPI) đạt 43,13 điểm, tăng 0,71
điểm và 14 bậc so với năm 2019; xếp
thứ 28 và nằm trong nhóm Trung bình
cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) xếp vị trí thứ 33/63 tỉnh với
63,35 điểm, tăng 3 bậc và nằm trong
nhóm có năng lực điều hành trung
bình.
Những nỗ lực của cơ quan quản
lý nhà nước và các giải pháp thu hút
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đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện
với môi trường, khai thác tối đa tiềm
năng, lợi thế của địa phương đã giúp
Yên Bái trở thành miền đất hứa với
không ít nhà đầu tư. Chỉ tính riêng
trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã
cấp quyết định chủ trương đầu tư cho
18 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu
tư là 1.074 tỷ đồng. Nhiều tập đoàn,
doanh nghiệp lớn đã đến khảo sát, tìm
kiếm cơ hội và triển khai dự án đầu
tư tại tỉnh Yên Bái trong nhiều lĩnh
vực như du lịch sinh thái, đô thị, công
nghiệp chế biến khoáng sản…
CCHC là một trong 3 đột phá
chiến lược
Phát huy những kết quả đạt được,
năm 2021, Yên Bái phấn đấu đưa Chỉ
số PAR Index tăng từ 2 bậc trở lên
so với năm 2020 và tiếp tục giữ vững
vị trí nằm trong Top 30 của cả nước;
Chỉ số PAPI tăng từ 2 bậc trở lên so
với năm 2020; tiếp tục cải thiện tốt và
đồng bộ 8 nội dung đánh giá (duy trì
ổn định ở nhóm thứ 3/4 nhóm, không
có chỉ số nội dung mức thấp nhất); Chỉ
số PCI tăng từ 2 - 4 bậc trở lên.
Để đạt được kết quả này, trong
thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Huy Tuấn yêu cầu, các cấp
ủy, chính quyền, các sở, ngành, địa
phương xác định CCHC, cải thiện
môi trường ĐTKD là một trong 3 đột
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phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm
theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ
tỉnh. Lấy sự hài lòng của người dân,
doanh nghiệp làm thước đo đánh giá
hiệu quả hoạt động của chính quyền
các cấp, năng lực lãnh đạo, điều hành
của người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị, địa phương.
Các sở, ban, ngành, địa phương
cần xây dựng các giải pháp mang tính
đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện
điểm số của các chỉ số thành phần;
quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn
chế, yếu kém; phát huy tính chủ động,
tinh thần trách nhiệm của người đứng
đầu; xác định nhiệm vụ CCHC, nhất là
cải cách TTHC, cải thiện môi trường
ĐTKD là một trong những nhiệm vụ
chính trị trọng tâm, thường xuyên.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nhân rộng cách làm mới,
mô hình hay để tạo động lực thúc đẩy
công tác CCHC, nâng cao chất lượng
chỉ đạo, điều hành của các cơ quan
hành chính Nhà nước các cấp.
Theo: congthuong.vn
9/ Nghệ An đề cao vai trò người
đứng đầu trong cải cách hành chính
Với phương châm: “Nhanh, đúng,
hiệu quả”, “tỉnh mở, sở hỗ trợ”, thời
gian qua, Nghệ An đã, đang nỗ lực
tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực
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trong cải cách hành chính (CCHC)
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân và doanh nghiệp.
Trung tâm phục vụ hành chính
công tỉnh Nghệ An (Trung tâm) nằm
trên đường Trường Thi (TP Vinh) mỗi
ngày có hàng trăm người dân và doanh
nghiệp đến giao dịch. Vào thời gian
này, việc bảo đảm quy trình phòng
dịch Covid-19 được cả “khách” lẫn
“chủ” thực hiện một cách nghiêm túc.
Nhiều tổ chức, cá nhân đều cảm thấy
hài lòng khi đến các cơ quan hành
chính nhà nước để thực hiện các thủ
tục hành chính.
Chuyên nghiệp, hiệu quả
Anh Hoàng Quốc Khánh, cán bộ
Công ty cổ phần Trung Đô, đang làm
thủ tục nộp hồ sơ giao nhận đất tại
quầy giao dịch của sở Tài nguyên Môi
trường, tại Trung tâm phục vụ hành
chính công tỉnh Nghệ An cho biết, để
hoàn tất thủ tục các thủ tục đầu tư cho
doanh nghiệp, anh phải đi đến nhiều
sở, ban, ngành liên quan, rất phiền
toái, lại tốn thời gian. Nay chỉ cần đến
đây, hoàn tất một thủ tục giao dịch và
hẹn ngày nhận kết quả. Cán bộ ở đây
hướng dẫn nhiệt tình, nếu thiếu các
thủ tục thì được hướng dẫn chỉ có bổ
sung một lần duy nhất, không có hiện
tượng nhũng nhiều, câu giờ như trước.
Đang vui vẻ tiếp nhận và hướng

Số 34/2021

dẫn khách hàng về các thủ tục hồ
sơ liên quan, chị Nguyễn Thị Thanh
Phương, nhân viên tại quầy số 16,
thuộc sở GTVT cho biết, Trung tâm
đầu tư bài bản, trang thiết bị hiện đại,
mọi người đến làm việc tại đều có
thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên
nghiệp, ân cần đón tiếp công dân. Tại
mỗi cửa làm việc, đều có bảng điện
tử bày tỏ sự hài lòng hay không hài
lòng của khách hàng. Đây cũng là thử
thách và áp lực đối với cán bộ, nhân
viên làm việc tại đây.
Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn
Đình Mỹ cho biết, Trung tâm đi vào
hoạt động đã giám sát được quá trình
giải quyết thủ tục hành chính của các
sở, ban, ngành từ khâu tiếp nhận hồ
sơ cho đến khâu bàn giao kết quả
bảo đảm thông suốt, hiệu quả, bảo
đảm quyền lợi và tạo sự thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng
dụng hệ thống công nghệ thông tin,
phần mềm điện tử trong quá trình tiếp
nhận, giải quyết hồ sơ trực tiếp, trực
tuyến, Trung tâm còn thực hiện việc
tiếp nhận hồ sơ từ xa, nhận trả kết quả
tại nhà qua chuyển phát nhanh giúp
người dân hạn chế được thời gian,
chi phí đi lại trong thời điểm mà dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện
nay.
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Trong 6 tháng đầu năm 2021,
Trung tâm đã tiếp nhận 80 nghìn hồ
sơ các loại, trả kết quả hơn 75 nghìn
hồ sơ. Cơ bản hồ sơ được giải quyết
trả đúng và trước hẹn, chỉ hơn 6% quá
hạn. Tuy nhiên số hồ sơ tiếp nhận trực
tuyến còn thấp, chưa đầy 20%.
Lan tỏa tinh thần phục vụ người
dân, tại các Bộ phận giao dịch một cửa
cấp huyện, xã, đội ngũ cán bộ, công
chức đang thực thi công vụ với tinh
thần “làm hết việc, không hết giờ”.
Nếu Bộ phận một cửa TP Vinh phải
tổ chức làm thêm cả ngày nghỉ, giờ
nghỉ để kịp thời trả kết quả cho công
dân do lượng người đến giao dịch hồ
sơ liên quan đất đai rất đông thì tại các
xã miền núi cao, bộ phận giao dịch
không chỉ hướng dẫn thủ tục mà còn
viết thay, làm hộ thủ tục cho bà con
dân tộc thiểu số. Thủ tục cố gắng giải
quyết gọn trong ngày, trong buổi để
người dân không phải đi lại nhiều, nhất
là đồng bào từ trên núi cao xuống…
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An Lê Ngọc Hoa, việc đưa
Trung tâm phục vụ hành chính công
của tỉnh và các Bộ phận giao dịch một
cửa các cấp đi vào hoạt động là bước
tiến rất quan trọng, rất có ý nghĩa với
mục tiêu thực hiện thống nhất các thủ
tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi,
tiếp cận theo hướng văn minh, hiện
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đại; tích hợp các nguồn lực về cơ sở
vật chất, con người, đáp ứng tốt hơn
yêu cầu phục vụ người dân và doanh
nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với
việc góp phần cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh của Nghệ An nhằm
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, động viên và tháo
gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 cho doanh
nghiệp dệt may ở Yên Thành.

Nâng cao đạo đức công vụ
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
Lê Đình Lý cho biết, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (nhiệm
kỳ 2020-2025) xác định 1 trong 3 mũi
đột phá, là việc cải thiện mạnh mẽ môi
trường đầu tư kinh doanh, gắn với cải
cách hành chính (CCHC), tăng cường
ứng dụng công nghệ thông trong quản
lý điều hành.
Xác định tầm quan trọng đó, lãnh
đạo tỉnh đã rốt ráo yêu cầu các sở,
ngành, địa phương khắc phục những
tồn tại hạn chế trong công tác CCHC
năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ
CCHC năm 2021.
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Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh
mẽ của lãnh đạo tỉnh đã tạo chuyển
biến mạnh mẽ trong cả nhận thức lẫn
lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ
cán bộ, công chức, góp phần xóa bỏ
thông tin dư luận “tỉnh mở, sở thắt”
tồn tại lâu nay và chuyển thành “tỉnh
mở, sở hỗ trợ”. Công tác CCHC thời
gian qua cũng đạt nhiều kết quả tích
cực.
Sở Tài nguyên và Môi trường
tham mưu tỉnh tháo gỡ việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho
hàng nghìn hộ gia đình, cá nhân do
trước đây chính quyền cấp xã giao
không đúng thẩm quyền đã tồn tại
lâu dài hàng chục năm cũng như giải
quyết nhanh các điểm nghẽn đối với
các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án
tồn đọng vướng mắc đã kéo dài; tham
mưu UBND tỉnh sớm giải quyết được
nguồn nguyên liệu cung cấp phục vụ
cho san lấp mặt bằng dự án thi công
đường cao tốc bắc - nam, dự án trọng
điểm quốc gia.
Tuy nhiên, công tác CCHC ở Nghệ
An vẫn còn một số tồn tại, đó là: Việc
rà soát kiến nghị đơn giản hóa hoặc
rút ngắn thời gian giải quyết TTHC
ở một số đơn vị chưa được quan tâm
đúng mức; số lượng hồ sơ nộp và xử
lý trực tuyến qua dịch vụ công ở mức
độ cao còn ít; tình trạng xử lý hồ sơ
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cho tổ chức, công dân chậm vì lý do
chủ quan.
Việc công khai kết quả xử lý hồ sơ
xử lý hồ sơ trên cổng thông tin điện tử
ở một số đơn vị chưa đầy đủ. Trong
thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh cho
doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nay vẫn
còn nhiều tồn tại, hạn chế...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ
An Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, để tháo
gỡ những điểm nghẽn trên, tỉnh sẽ
kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng
cán bộ, công chức có hành vi nhũng
nhiễu, gây phiền hà đối với người dân,
doanh nghiệp.
Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban,
ngành cấp tỉnh, UBND các cấp thực
hiện việc đẩy mạnh CCHC; rút ngắn
thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục.
Cùng với đó, tỉnh tăng cường đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
nâng số lượng dịch vụ công trực tuyến
cấp độ 3, cấp độ 4 lên; nâng cao chất
lượng phục vụ của Trung tâm phục vụ
hành chính công và Bộ phận một cửa
các cấp, nhất là đề cao vai trò, trách
nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ,
công chức viên chức trong việc giải
quyết thủ tục hành chính phục vụ
người dân, doanh nghiệp.
Theo: nhandan.vn
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10/ Khắc phục tồn tại trong công
tác cải cách hành chính
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra
văn bản chỉ đạo khắc phục các tồn
tại, hạn chế, nâng cao chỉ số cải cách
hành chính (CCHC) của tỉnh trong
năm nay và những năm tiếp sau.
Theo đó, các cơ quan được giao
chủ trì tham mưu triển khai các nội
dung, nhiệm vụ CCHC liên quan đến
các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ
số CCHC năm 2020 không đạt điểm
hoặc chưa đạt điểm tối đa rà soát, khắc
phục hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ
đạo khắc phục, chấn chỉnh và báo cáo
kết quả trước ngày 30-9.
Người đứng đầu cơ quan, đơn
vị, địa phương tiếp tục thực hiện các
giải pháp nâng cao mức độ hài lòng;
quyết liệt giảm hồ sơ trễ hạn, đặc biệt
là UBND cấp huyện có tỷ lệ trễ hạn
cao ở lĩnh vực: đất đai, hạ tầng giao
thông, môi trường..., phấn đấu 100%
hồ sơ đúng và sớm hạn. Bên cạnh đó,
cần tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin, thực hiện văn bản điện tử
và các giải pháp truyền thông, hỗ trợ
để nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến
mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công
ích, thanh toán trực tuyến; hoàn thành
giải ngân 100% vốn đầu tư công năm
2021. Đồng thời, quán triệt cán bộ,
công chức tuân thủ nghiêm nguyên
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tắc, quy trình giải quyết thủ tục hành
chính; tăng cường kiểm tra, giám sát,
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhiều lần trong thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch
vụ công trực tuyến. UBND cấp huyện
chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các
giải pháp ở cấp xã.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ
trì, phối hợp phân tích nguyên nhân
chủ yếu trễ hạn hồ sơ lĩnh vực đất đai
để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng
dẫn các giải pháp khắc phục hạn chế
trong giải quyết thủ tục hành chính
về đất đai. Sở Thông tin và Truyền
thông sớm đưa hệ thống tiếp nhận, trả
lời phản ánh, kiến nghị vào hoạt động
trong năm nay.
Được biết, từ năm 2018 đến 2020,
tuy chỉ số CCHC của tỉnh liên tục
tăng, từ 79,54% lên 82,57%, nhưng
thứ hạng vẫn liên tục giảm, từ vị trí 11
xuống 48/63 tỉnh, thành phố.
Theo: baokhanhhoa.vn

26

Số 34/2021

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

11/ Sắp xếp bộ máy trong hệ
thống chính trị: Giảm số lượng,
tăng hiệu quả hoạt động
Cùng với tinh giản biên chế, chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức (CBCCVC) cũng được
nâng lên, bộ máy được sắp xếp tinh
gọn hơn, hoạt động có hiệu quả... là
những kết quả bước đầu trong thực
hiện Nghị quyết 39 ngày 17.4.2015
của Bộ Chính trị và các Nghị quyết
Trung ương số 18, 19 (khóa XII)
trên địa bàn tỉnh.
Nhìn từ một mô hình
Thực hiện chủ trương tinh gọn
đầu mối đối với các cơ quan, đơn vị
tương đồng về chức năng, nhiệm vụ,
chỉ trong thời gian ngắn cả 18 địa

phương cấp huyện trên địa bàn tỉnh
hoàn thành sáp nhập Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo.
Tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ
máy trong hệ thống chính trị trên địa
bàn tỉnh, từ năm 2015 đến nay, toàn
tỉnh đã giảm được 10 cơ quan, đơn vị
cấp tỉnh, 21 lãnh đạo sở, ngành; giảm
438 đơn vị cấp phòng và tương đương
(cấp tỉnh 187 đầu mối, cấp huyện 251
đầu mối), 611 lãnh đạo cấp phòng và
tương đương (cấp tỉnh 298, cấp huyện
313). Thực hiện Nghị quyết số 39 và
các văn bản chỉ đạo của Trung ương
về tinh giản biên chế, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan,
địa phương, đơn vị thực hiện tốt chủ
trương ổn định, không tăng biên chế,
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kiên quyết thực hiện nghiêm việc tinh
giản biên chế. Theo đó, đã tinh giản
4.046 biên chế trong toàn hệ thống
chính trị, đạt tỷ lệ 10,51%, cao hơn
mục tiêu nghị quyết đề ra; chấm dứt
3.342 hợp đồng lao động làm công tác
chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, dài
hạn, thời vụ, phục vụ ở các cơ quan,
địa phương, đơn vị.
Theo ông Trà Tiến Tài - Trưởng
ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn,
trước khi sáp nhập, bất cập lớn nhất
của các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
và Ban Tuyên giáo là thực trạng quản
lý chồng chéo.
Về chức năng nhiệm vụ, trung tâm
này đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của
Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện
chức năng đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ,
đảng viên; biên chế thuộc khối đảng.
Trong khi đó thể thức văn bản, cơ sở
vật chất, kinh phí hoạt động lại thuộc
quản lý của UBND huyện.
“Chức năng, nhiệm vụ của Trung
tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thuộc
mảng huấn học của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy trước đây. Vì vậy, khi sáp
nhập không gây nên sự xáo trộn nhiều
về mặt chuyên môn. Công tác giáo
dục lý luận chính trị và bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ vẫn đảm bảo
chất lượng và hiệu quả” - ông Tài chia

sẻ.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
Tam Kỳ - Lê Hoài Ngọc cho biết, sau
khi sáp nhập đã tạo được sự nhất quán,
đồng bộ, tránh chồng chéo về chức
năng, nhiệm vụ so với sự tồn tại độc
lập của hai đơn vị trước đây; tiết kiệm
kinh phí, tinh gọn tổ chức bộ máy,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.
Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý, tiếp nhận, bố trí cán
bộ, công chức phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ mới, tạo điều kiện thuận lợi
trong hoạt động và điều hành của Ban
Tuyên giáo Thành ủy.
“Qua 2 năm thực hiện mô hình sáp
nhập, tuy còn một số hạn chế, vướng
mắc về mặt kỹ thuật; nhưng chất lượng,
hiệu quả hoạt động đã được khẳng
định. Do vậy, Tam Kỳ kiến nghị Tỉnh
ủy tiếp tục duy trì mô hình sáp nhập
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành
phố vào Ban Tuyên giáo Thành ủy
như hiện nay” - ông Ngọc nói.
Không gây xáo trộn
Quá trình thực hiện tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC tại
Nông Sơn được Ban Thường vụ Huyện
ủy quyết liệt chỉ đạo, thực hiện công
khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận,
ủng hộ trong toàn hệ thống chính trị từ
huyện đến cơ sở. Kết quả, địa phương
giảm được 9 cơ quan trực thuộc cấp
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huyện, 6 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 1
đơn vị hành chính cấp xã và 10 thôn;
đồng thời tinh giản được 13 cán bộ
lãnh đạo, quản lý cấp huyện, 88 hợp
đồng lao động.
Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy
Nông Sơn nói: “So với năm 2015, chất
lượng và cơ cấu của đội ngũ CBCCVC
đã có sự chuyển biến tích cực; cơ cấu
theo ngạch, chức danh nghề nghiệp,
vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù
hợp. Đội ngũ cán bộ cơ sở được bố
trí cơ bản đủ số lượng, chất lượng về
trình độ, kiến thức chuyên môn được
nâng lên. Tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn khá
cao, cán bộ nữ và cán bộ trẻ được cơ
cấu hợp lý, góp phần quan trọng vào
việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính
trị của địa phương”.
Chia sẻ về kết quả sau 5 năm thực
hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị,
ông Trình Minh Đức - Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cho
biết, sau khi tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, toàn thành phố giảm
7 đầu mối, giảm 11 cấp trưởng, phó
phòng. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính, Tam
Kỳ đã kiện toàn, nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của Trung tâm
Hành chính công thành phố, đáp ứng
yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
của tổ chức và công dân nhưng không
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tăng biên chế và xáo trộn đội ngũ.
“Đến nay, tổ chức bộ máy các cơ
quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở
đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, ổn định,
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;
nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm bớt
khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa
lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác phân
loại các cơ quan hành chính theo quy
định, phù hợp với yêu cầu quản lý và
nâng cao chất lượng cung ứng các nhu
cầu cơ bản thiết yếu phục vụ nhân
dân” - ông Đức cho hay.
Trách nhiệm thuộc về cấp ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá,
việc triển khai thực hiện Nghị quyết
số 39 của Bộ Chính trị được toàn tỉnh
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát
quan điểm, nội dung yêu cầu, chủ
động tiến hành rà soát, xây dựng kế
hoạch và phương án sắp xếp, kiện
toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên
chế đảm bảo quy định.
Nhìn nhận về mặt hạn chế, theo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số lượng biên
chế xác định tinh giản từ năm 2015
đến năm 2021 chủ yếu là các trường
hợp nghỉ hưu đúng tuổi và tự nguyện
nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc;
chưa có giải pháp hữu hiệu để tinh
giản biên chế đối với những trường
hợp hạn chế về trình độ và năng lực,
chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được
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giao.
Các trường hợp tinh giản biên chế
chủ yếu tập trung ở ngành giáo dục,
y tế. Hiện trạng đội ngũ CBCCVC có
nơi thừa, nơi thiếu, chất lượng chưa
cao, chuyên môn nghiệp vụ chưa hợp
lý. Một số cơ quan, đơn vị do yêu cầu
công việc cần biên chế để thực hiện
nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên việc giao
chỉ tiêu tinh giản biên chế bình quân
10% như hiện nay là chưa phù hợp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Lê Văn Dũng nói, thời gian tới, toàn
tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức
bộ máy đồng bộ, tinh gọn, phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các
Nghị quyết Trung ương số 18, 19 ngày
25.20.2017 của Ban Chấp hành Trung
ương (khóa XII).
Trong các giải pháp đưa ra, tỉnh
tiếp tục chú trọng chất lượng tuyển
dụng, thực hiện thi tuyển công chức,
viên chức đảm bảo công khai, minh
bạch, khách quan và đúng pháp luật,
tính cạnh tranh, theo vị trí việc làm và
gắn với tinh giản biên chế.
“Tinh giản 10% biên chế là yêu cầu
bắt buộc, nhưng ở đây không có nghĩa
phải giảm đều 10% này cho từng cơ
quan, đơn vị. Các địa phương căn cứ
vào tổng biên chế được giao mà tính
toán phấn đấu thực hiện tinh giản 10%
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biên chế.
Trách nhiệm này thuộc về tập thể
cấp ủy. Ban Thường vụ cấp ủy huyện
phải ngồi lại, soi rọi lại để có thể giao
cơ quan này giảm 10%, đơn vị kia giảm
5% biên chế, thậm chí không giảm do
yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Sắp đến đây, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy sẽ bàn, rà soát biên chế của từng
địa phương cấp huyện, trên cơ sở đó,
có thể điều chuyển biên chế từ huyện
này sang huyện kia, hoặc từ sở, ngành
này sang sở, ngành khác nhiều việc
hơn” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy Lê Văn Dũng nói.
Theo: baoquangnam.vn
12/ Quảng Nam phấn đấu nằm
trong tốp đầu về cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí
Thanh khẳng định quyết tâm như
vậy khi chủ trì cuộc họp lấy ý kiến
góp ý hoàn thành báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện Nghị quyết 03
ngày 27.4.2016 của Tỉnh ủy về đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính
(CCHC) giai đoạn 2016 - 2020, giải
pháp đến năm 2025 diễn ra sáng nay
1.9.
Chuyển biến tích cực
Dự thảo báo cáo đánh giá, giai
đoạn 2016 - 2020 công tác CCHC trên
địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích
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cực, kết quả đạt được khá toàn diện,
đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực CCHC.
CCHC thực sự trở thành khâu đột phá
trong công tác quản lý, điều hành của
tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, được tổ chức, doanh
nghiệp và nhân dân đánh giá tích cực.

Quang cảnh cuộc họp sáng 1.9. Ảnh: N.Đ

Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng
trưởng GRDP đạt 9,53%/năm; GRDP
bình quân đầu người năm 2020 đạt
72,4 triệu đồng, gấp 1,7 lần so với
năm 2015. Số lượng doanh nghiệp
thành lập giai đoạn 2016 - 2020 là
6.384 doanh nghiệp với số vốn đăng
ký 71.681 tỷ đồng. Đã thu hút được
90 dự án FDI với tổng vốn khoảng
700 triệu USD.
Một trong những kết quả nổi bật
đạt được là đã thực hiện thành công
việc cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết
các thủ tục hành chính (TTHC), đã
giảm 6.553 ngày giải quyết so với
quy định của Trung ương, tiết kiệm
chi phí khoảng 2 tỷ đồng/năm cho
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người dân, doanh nghiệp. Thành lập
và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh,
Trung tâm Hành chính công TP.Tam
Kỳ, TP.Hội An; nâng cấp Bộ phận
một cửa cấp huyện, đồng thời áp dụng
phần mềm cả 3 cấp trong giải quyết
TTHC.
Triển khai “4 tại chỗ” (tiếp nhận,
thẩm định, phê duyệt và trả kết quả
tại chỗ) tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh, Trung tâm Hành
chính công Tam Kỳ, Hội An. Sự hài
lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự
phục vụ của các cơ quan nhà nước
ngày càng được nâng lên. Kết quả
điều tra Chỉ số hài lòng do tỉnh thực
hiện: năm 2018 đạt 79,67%, 2019 đạt
83,14% và 2020 đạt 84,03%.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, theo ông Trương Hồng Giang
- Trưởng phòng CCHC (Sở Nội vụ),
những tồn tại, hạn chế trong công tác
CCHC thể hiện rất rõ ở kết quả đánh
giá chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số
hiệu quả quản trị và hành chính công
cấp tỉnh (PAPI) hằng năm và kết quả
khảo sát mức độ hài lòng của người
dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước.
Cụ thể đối với Par Index: năm
2016 Quảng Nam đứng thứ 32/63 tỉnh
thành, 2017 đứng thứ 52, 2018 đứng
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thứ 44, 2019 đứng thứ 35 và 2020 đứng
thứ 42. Đối với PAPI: năm 2016 đứng
thứ 30, 2017 đứng thứ 27, 2018 đứng
thứ 44, 2019 đứng thứ 22 và 2020
đứng thứ 21. Đối với chỉ số hài lòng về
sự phục vụ hành chính (SIPAS) theo
kết quả điều tra của Bộ Nội vụ: năm
2018 Quảng Nam đạt 83,31%, 2019
đạt 81,41%, 2020 đạt 80,98%.
Không để CCHC thuộc nhóm
trung bình
Trên cơ sở thảo luận của đại diện
lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch
UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở
Nội vụ tiếp thu, nghiên cứu bổ sung
hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả
CCHC giai đoạn 2016 - 2020 bám sát
theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh
ủy.
Trong đó, phần ưu điểm cần có
phân tích làm rõ những công việc làm
theo sự chỉ đạo của Trung ương dẫn
đến đạt kết quả tốt. Cũng có những kết
quả mà dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, hệ thống chính trị các cấp
và sự chủ động triển khai thực hiện
dẫn đến có sự đổi mới, hiệu quả.
Trong việc đánh giá các mặt tồn
tại, hạn chế, đối với nguyên nhân chủ
quan phải được phân tích rõ: do tính hệ
thống từ trên xuống dưới, tính không
tương thích, hay do kéo dài từ năm này
sang năm khác? Từ đó kiến nghị, đề
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xuất các giải pháp để giải quyết, khắc
phục hiệu quả.
Theo đồng chí Lê Trí Thanh, báo
cáo cũng phải đưa ra được các kiến nghị
liên quan đến Trung ương, cần tháo gỡ
vấn đề gì, tập trung chỉ đạo vấn đề gì
để công cuộc CCHC đạt được kết quả
tốt hơn trong giai đoạn sắp tới, gắn với
cuộc cách mạng số. Cạnh đó, kiến nghị
vấn đề gì để Quảng Nam có thể đột
phá trong CCHC, bởi mục tiêu Quảng
Nam đặt ra không thể khác được và
cần phấn đấu để đạt được. Quảng Nam
không thể xếp trong nhóm trung bình
về CCHC.
“Không có lý do gì CCHC của
Quảng Nam không vươn lên tốp đầu
được, tương tự đối với tổ chức bộ máy,
con người, tài chính công, chuyển đổi
số…, tất cả phấn đấu làm được hết.
Đây là động lực vừa là yêu cầu, bởi
Quảng Nam xác định trong Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là
phải nằm nhóm tỉnh phát triển khá của
cả nước, như vậy không thể để CCHC,
chuyển đổi số của tỉnh nằm trong
nhóm trung bình. Quảng Nam phấn
đấu nằm trong tốp 10 của cả nước về
CCHC trong giai đoạn 5 năm đến” đồng chí Lê Trí Thanh phát biểu.
Theo: baoquangnam.vn
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12/ Thẩm định đề án vị trí việc
làm các cơ quan, đơn vị, địa phương
Ngày 31.8, UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch 5753 thẩm định đề
án vị trí việc làm (khối tổ chức hành
chính) của sở, ban ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố.
Mục đích thẩm định nhằm rà soát,
đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy,
đội ngũ công chức và xác định từng vị
trí gắn với việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của sở, ban ngành, UBND
các địa phương, làm cơ sở điều chỉnh,
hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm
theo quy định, khắc phục tình trạng
thừa thiếu nhân lực, đáp ứng yêu cầu
tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
Việc thẩm định tập trung vào
các nội dung chính gồm chức năng,
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; mức độ
phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô
hoạt động; phạm vi, đối tượng phục
vụ; quy trình quản lý chuyên môn,
nghiệp vụ theo quy định của pháp luật
chuyên ngành; xác định vị trí việc làm
và cơ cấu ngạch công chức tương ứng.
Thẩm định biên chế công chức và số
hợp đồng lao động theo Nghị định 68,
Nghị định 161; mô tả công việc, khung năng lực và ngạch công chức đối
với từng vị trí việc làm của cơ quan,
đơn vị, địa phương.
Thời gian thẩm định đề án, phê
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duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch
công chức của cơ quan, đơn vị, địa
phương dự kiến kết thúc trước ngày
31.10.2021.
Theo: baoquangnam.vn
13/ TP.Tam Kỳ triển khai mô
hình “Công dân không viết”
Sáng nay 1.9, UBND TP.Tam
Kỳ chính thức triển khai mô hình
“Công dân không viết” tại Trung
tâm Hành chính công thành phố.

Đội TNXK hỗ trợ thực hiện mô hình “Công dân
không viết”. Ảnh: V.A

Để triển khai chính thức mô hình
này, trước đó, Thành đoàn Tam Kỳ đã
thành lập Đội Thanh niên xung kích
(TNXK) hỗ trợ thực hiện mô hình
“Công dân không viết”, tổ chức triển
khai thí điểm từ ngày 23 - 26.8.
Tại Trung tâm Hành chính công,
khi người dân đến thực hiện thủ tục
hành chính, đội TNXK đã tiếp cận,
hỗ trợ khách khai báo y tế điện tử;
hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ
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trực tuyến; tuyên truyền các lợi ích
khi nộp hồ sơ trực tuyến… Kết quả
thí điểm, đội TNXK đã tạo được 131
tài khoản, 16 hồ sơ dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4.
Qua thí điểm, UBND TP.Tam Kỳ
thống nhất đưa mô hình “Công dân
không viết” tại Trung tâm Hành chính
công thành phố Tam Kỳ vào hoạt
động chính thức từ ngày 1.9 và mở
rộng phạm vi triển khai đến Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả xã, phường
của thành phố.
Với sự quyết tâm của lãnh đạo
thành phố, sự đồng thuận của cán bộ
công chức viên chức thành phố và sự
ủng hộ của người dân, tổ chức thành
phố, việc thực hiện mô hình“Công dân
không viết” hứa hẹn sẽ đem lại hiệu
quả tích cực trong quá trình chuyển
đổi số của thành phố.
Mô hình “Công dân không viết” là
một trong những giải pháp cụ thể của
TP.Tam Kỳ nhằm nâng số lượng thủ
tục hành chính có phát sinh hồ sơ dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thúc
đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi
số trên địa bàn thành phố.
Theo: baoquangnam.vn
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

14/ “Quyết tâm chuyển từ Chính
phủ quản lý sang Chính phủ phục
vụ”
Theo Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Văn
Cường, để thực hiện thành công
chương trình hành động của Chính
phủ, Chính phủ phải quyết tâm hành
động, chuyển từ Chính phủ quản lý
sang Chính phủ phục vụ.
Dịch Covid-19 đang diễn biến hết
sức phức tạp, nhiều tỉnh thành đang
tiếp tục triển khai Chỉ thị 16 về giãn
cách xã hội. Khu vực vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam đang phải chịu
tác động nặng nề từ dịch. Chuỗi cung
ứng đe dọa bị đứt gãy… Yếu tố bất
định, khó lường của dịch bệnh tiếp
tục chao đảo nhiều nền kinh tế trên

thế giới, không ngoại trừ Việt Nam ta.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính
phủ, chúng ta đang hết sức nỗ lực để
khống chế và đẩy lùi dịch Covid 19.
Tại phiên họp đầu tiên của Chính
phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
(2021-2026) diễn ra tuần qua, Chính
phủ đã bàn những nội dung hết sức
quan trọng, thảo luận về các nhiệm
vụ trọng tâm triển khai Chương trình
hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và
Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch
phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025;
Thảo luận về tình hình phát triển kinh
tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm
2021; tình hình và các giải pháp phòng
chống dịch bệnh COVID-19; một số
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nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo
gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội những tháng còn lại năm
2021. Đây là những điều xã hội hết
sức quan tâm, kỳ vọng vào Chính phủ,
thực hiện thành công những nhiệm vụ
trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ này.
PVVOV trao đổi với Giáo sư Tiến sỹ
Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy
viên Ủy ban Tài chính ngân sách của
Quốc hội về vấn đề này.
“Trên dưới đồng lòng, tiền hô hậu
ủng và dọc ngang thông suốt”
PV: Thưa Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng
Văn Cường, ông có đánh giá và cảm
nhận như thế nào về nội dung làm việc
tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV?.
Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Văn
Cường: Đây là phiên họp đầu tiên của
Chính phủ nhiệm kỳ mới, khóa XV.
Phiên họp có sự tham dự của Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Qua theo dõi, tôi thấy được ý
nghĩa, tầm quan trọng của phiên họp,
cũng như sự đồng tâm, đồng lòng và
đồng tình của Đảng, Nhà nước, Chính
phủ đối với nhiệm vụ sắp tới của đất
nước. Thời gian của phiên họp cũng
ngắn gọn, nhưng nội dung của phiên
họp rất đầy đủ. Các nội dung trong bài
phát biểu của Tổng Bí thư, bài phát
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biểu của Thủ tướng Chính phủ, cũng
như bản kế hoạch hành động của cả
nhiệm kỳ Chính phủ đã cho chúng ta
thấy, sự quyết tâm cao của cả hệ thống
chính trị đối với nhiệm vụ trọng tâm,
ưu tiên trước mắt là khống chế, ngăn
chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Đồng
thời, cũng chỉ ra phương hướng, kế
hoạch, phương châm hành động để
đạt được các mục tiêu, các nhiệm vụ
đặt ra cho cả nhiệm kỳ trên một tinh
thần, một sự đoàn kết, nhất trí của toàn
Đảng, toàn dân và một sự phối hợp
nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống
chính trị. Điều này được thể hiện trong
lời phát biểu của Tổng Bí thư đã nhắc
đến đó là: “Trên dưới đồng lòng, tiền
hô hậu ủng và dọc ngang thông suốt”.
PV: Có thể thấy, bối cảnh thực
hiện nhiệm vụ của Chính phủ nhiệm
kỳ này hết sức khó khăn, đầy thử thách
khi điều hành đất nước thực hiện các
mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đảng
toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết
Quốc hội khóa XV. Vậy, ông quan tâm
đến vấn đề gì khi Chính phủ tổ chức
triển khai Chương trình hành động
nhiệm kỳ này?
Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Văn
Cường: Trong phương hướng triển
khai các nhiệm vụ trọng tâm của Chính
phủ có khá nhiều điểm mới và điểm
nhấn. Tuy nhiên, ở đây có hai điểm rất
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ấn tượng. Điểm thứ nhất, Chính phủ
đã chỉ rõ, phải kế thừa những bài học
kinh nghiệm thành công của nhiệm kỳ
trước; khai thác tối đa những lợi thế,
những thành quả của nhiệm kỳ trước
đã đạt được về kinh tế, quan hệ quốc
tế, những kinh nghiệm trong phòng
chống dịch để vượt qua những khó
khăn trước mắt. Đồng thời, đó cũng là
cơ sở để tạo đà, tạo thế đưa đất nước
bứt phá tiến lên.
Điểm thứ hai, trong phương hướng,
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra khâu
yếu nhất chính là tổ chức thực hiện.
Và chúng ta cũng thấy rằng, hiện nay,
khâu yếu là trực tiếp triển khai các
Quyết định, quyết sách trong các cơ
quan của bộ máy nhà nước.
Quay trở lại nhiệm kỳ trước, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát
biểu: “Trên nóng, dưới nóng nhưng
ở giữa vẫn lạnh”. Chính Phủ rất sốt
ruột muốn thúc đẩy, nhân dân, doanh
nghiệp rất mong đợi nhưng bộ phận
thực thi đủng đỉnh, lảng tránh hoặc
đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Trên thực tế, chúng ta cũng nhìn
thấy vô cùng nhiều vấn đề, luôn luôn
tạo ra những yếu tố, mà chúng ta coi là
bức xúc của người dân, nhưng những
cơ quan quản lý trực tiếp thì lại không
hành động kịp thời. Đôi khi họ hay
vin vào những quy định, vướng mắc,
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cho nên những công việc đó sẽ dừng
lại chỉ vì những vướng mắc đó, chứ
không hướng đến thực tiễn đang yêu
cầu như thế nào.

GS-TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Việc này dẫn đến những bất hợp
lý, hay nghịch lý là “nguồn lực thì có,
yêu cầu có nhưng triển khai thực hiện
không được”. Tiến độ giải ngân vốn
đầu tư công là điển hình sự chậm trễ
và kéo dài nhiều năm, cũng như kết
quả của việc cải cách hành chính. Cụ
thể, Chính phủ quyết tâm kêu gọi cắt
giảm trên 50% thủ tục, nhưng trên
thực tế, người dân, doanh nghiệp, cảm
thấy vẫn không được bớt đi chi phí
về mặt thời gian, vật chất cho thủ tục
hành chính. Do vậy, theo tôi một khi
Thủ tướng nhìn rõ các điểm nghẽn về
mặt thủ tục hành chính, tôi cũng kỳ
vọng có những biện pháp giải quyết
căn bản điểm nghẽn này.
Chính phủ phải dám gạt bỏ, vượt
qua các rào cản, mang lại lợi ích cho
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nhân dân và đất nước
PV: Theo khẳng định của Thủ
tướng Chính phủ, trong năm nay, giai
đoạn này, phải tập trung ưu tiên số
1 cho chống dịch, chống dịch thành
công thì mới có thể phát triển kinh tế
- xã hội. Nhìn nhận cách thức Chính
phủ điều hành, triển khai ứng phó với
đợt dịch Covid 19 lần thứ tư này, ông
có suy nghĩ gì?
Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Văn
Cường: Tôi cũng đồng tình với tinh
thần chỉ đạo của Chính phủ, để đạt
được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho
cả kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ, chúng ta
phải thực hiện thành công nhiệm vụ
trọng tâm. Trong đó, ưu tiên số 1 của
giai đoạn này, là phòng chống dịch.
Chúng ta cũng biết rằng, diễn biến
làn sóng dịch lần này hết sức phức tạp,
chính vì vậy phương thức ứng phó với
dịch lần này cũng phải thay đổi. Thay
đổi rõ nhất là chúng ta phải chấp nhận
“sống chung với dịch” nhưng bằng
cách sử dụng công cụ vaccine để tiến
tới miễn dịch cộng đồng.
Chính phủ rất coi trọng và đặt
ra chiến lược, đó là “Chiến lược
vaccine đặc biệt”. Những hành động
như “thành lập quỹ Vaccine” được
đặc biệt quan tâm, để cho tất cả người
dân dù không có khả năng chi trả, đều
được tiêm phòng.

Số 34/2021

Cùng với đó, các hoạt động của
Chính phủ như chiến lược về “ngoại
giao vaccine” tăng nguồn vaccine, vận
động đưa các cơ sở gia công vaccine
chuyển về sản xuất trong nước; đẩy
mạnh, nghiên cứu, sản xuất vacine
trong nước. Cùng với đó, đặt ra mục
tiêu rất rõ chúng ta cũng phải đạt được,
đó là “miễn dịch cộng đồng”.
Bên cạnh đó, những biện pháp
phòng chống dịch vẫn được thực hiện
như “giãn cách xã hội” được triển khai
khá phù hợp, kịp thời. Những biện
pháp, như thực hiện 5K đã trở thành
một hành động không phải chỉ là chỉ
đạo của Chính phủ mà gần như một
thói quen của cộng đồng, xã hội.
Những biện pháp về cứu trợ người
dân và doanh nghiệp khó khăn như
các chính sách về tài khóa như hoãn,
giãn, miễn các khoản thuế, các khoản
đóng góp, giãn trả nợ của ngân hàng
đã giúp doanh nghiệp bớt đi khó khăn
và trụ lại qua mùa dịch.
Đặc biệt, những chính sách, hỗ trợ
trực tiếp cho người lao động, ví như,
cho doanh nghiệp vay tiền vốn với
lãi suất bằng không để trả lương cho
người lao động, hoặc trợ cấp trực tiếp
cho người lao động không có thu nhập,
người lao động tự do, hộ gia đình, kinh
doanh, đều được hưởng trợ cấp này.
Tuy nhiên, đối với công tác phòng
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chống dịch hiện nay, chúng ta cần có
một số biện pháp hữu hiệu hơn nữa,
đặc biệt đối với vùng đang chịu ảnh
hưởng rất nặng nề của dịch. Việc
phòng chống dịch đòi hỏi chúng ta,
một mặt phải đáp ứng được nhu cầu
đời sống, cho người dân khi cách ly,
phong tỏa nhưng đồng thời đáp ứng
được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, đáp
ứng nhu cầu cung cấp nguyên vật liệu,
cho cơ sở sản xuất kinh doanh không
phải dừng.
Chính vì vậy, việc cách ly xã hội cở
một số địa phương, nơi nào đó, không
thông suốt được vận tải, lưu thông
hàng hóa vừa gây khó khăn trong việc
cung cấp nhu yếu phẩm, đồng thời,
gây ra ách tắc lưu thông hàng hóa đối
với cơ sở sản xuất kinh doanh cũng
như phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu. Cho
nên, theo tôi rất cần thiết phải sử dụng
luồng xanh, mở rộng hơn luồng xanh
này, phát triển hệ thống luồng xanh
thành những đơn vị vận tải mang tính
chất chuyên biệt.
PV: Thủ tướng Phạm Minh Chính
nhấn mạnh phương châm, định
hướng cho Chính phủ nhiệm kỳ mới
là: Quyết tâm xây dựng Chính phủ
đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành
động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
Theo ông, phương châm, định hướng
này cần thể hiện cụ thể như thế nào,
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trong việc thực hiện nhiệm vụ số 1trước mắt- ứng phó với dịch Covid
19? Và nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt
cả nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết ĐH
13, Nghị quyết của Quốc hội khóa
XV?
Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Văn
Cường: Tôi rất tâm đắc với phương
châm định hướng của Thủ tướng
chính phủ cho cả nhiệm kỳ mới, đó
là quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi
mới, liêm chính, hành động, hiệu quả
vì nhân dân phục vụ. Một Chính phủ
hành động, lấy mục tiêu hiệu quả là
thước đo, chính là Chính phủ phải
dám gạt bỏ, vượt qua các rào cản như
các quy định, các thủ tục hành chính,
dám hành động để quyết định những
việc thực tiễn đang đòi hỏi, người
dân đang cần để mang lại lợi ích cho
người dân, đất nước.
Đối với nhiệm vụ phòng chống
dịch lúc này, chúng ta đều biết Quốc
hội đã có Nghị quyết 30 giao cho
Chính phủ gần như toàn quyền quyết
định. Trong đó, được quyết định các
vấn đề trong luật pháp chưa quy định.
Hoặc những vấn đề gì khác với những
quy định hiện hành đang có, báo cáo
với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để
được phép thực hiện.
Rõ ràng tinh thần này, là tinh thần
giúp cho Chính phủ đặt mục tiêu “Làm
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thế nào phải hành động, phải đạt được
hiệu quả tốt nhất trong phòng chống
dịch, chứ không bị ràng buộc bởi các
yếu tố về luật pháp và quy định hành
chính khác”.
Qua theo dõi tôi thấy, Thủ tướng
Chính phủ đã có chỉ đạo, hành động
xuyên suốt nhiệm kỳ đó là “Phải bảo
vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi
mới sáng tạo. Coi trọng sự phù hợp
với thực tiễn, phải đáp ứng được đòi
hỏi thực tiễn. Khi thấy thực tiễn chấp
nhận và được nhiều người đồng tình,
thì quyết định phải làm”. Dó đó, lấy
quy chuẩn của thực tiễn làm căn cứ,
làm cơ sở, làm kế hoạch hành động,
thì đây là một cơ sở hết sức quan trọng
để đổi mới phương thức hành động
của nhà nước.
Đó chính là cơ sở để chúng ta thay
đổi phương thức quản lý của Nhà nước.
Từ chỗ chỉ căn cứ vào các quy định,
quy trình để giải quyết công việc. Đó
cũng là phong cách làm việc của Chính
phủ quản lý, bây giờ chuyển sang
phong cách, phương thức dựa vào yêu
cầu thực tiễn, đáp ứng sự phù hợp thực
tiễn. Cùng với đó, phải lấy tiêu chí, lấy
mức độ đáp ứng, thỏa mãn yêu cầu của
người dân, doanh nghiệp, để làm thước
đo kết quả, hiệu quả hoạt động của bộ
máy, cũng như thước đo cho đánh giá
cán bộ. Đó cũng là phương châm hành
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động của Chính phủ phục vụ.
PV: Vậy để nói một cách ngắn gọn,
theo ông, những vấn đề gì Chính phủ
cần tập trung để triển khai thành công
Chương trình hành động của Chính
phủ, thực hiện Nghị quyết của Đảng
và Quốc hội?
Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Văn
Cường: Theo tôi để thực hiện thành
công chương trình hành động của
Chính phủ, thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong
Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như
Quốc hội đáp ứng được mong muốn,
kỳ vọng của người dân, Chính phủ
phải quyết tâm hành động, chuyển từ
Chính phủ quản lý, lấy việc tuân thủ
chấp hành đúng quy định làm thước
đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ sang
Chính phủ phục vụ. Có nghĩa là lấy
kết quả, hiệu quả đang làm và sự hài
lòng của người dân, doanh nghiệp làm
thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ,
bộ máy cũng như tiêu chí, tiêu chuẩn
đánh giá cán bộ.
Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với 6
quan điểm hành động, Chính phủ đặt
ra và hướng vào thực hiện 13 nhóm
nhiệm vụ trọng tâm để đạt được 23
mục tiêu mà Quốc hội đề ra.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Theo: vov.vn
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VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
1/ BỘ Y TẾ: CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
TRONG LĨNH VỰC DƯỢC

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính, Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/08/2021 của Bộ trưởng Bộ
Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng COVID-19 trong trường hợp
cấp bách, ngày 21/8/2021 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4034/QĐ-BYT về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Theo đó, Bộ Y tế công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực
dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Thông tư số 11/2021/
TT-BYT ngày 19/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành
vắc xin phòng COVID-19 trong trường hợp cấp bách. Các thủ tục hành chính mới
ban hành bao gồm: Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng COVID-19;
Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng COVID-19 (bao gồm cả
vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp); Thủ tục thay đổi, bổ sung
giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng COVID-19 (bao gồm cả vắc xin chuyển
giao công nghệ, đóng gói thứ cấp); Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin
phòng Covid-19 chuyển giao công nghệ; Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc
xin phòng COVID-19 đóng gói thứ cấp đối với vắc xin chưa có giấy đăng lý lưu
hành tại Việt Nam hoặc có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đã hết hiệu lực.
Việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực dược thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trên tinh thần Nghị quyết số 86/NQ-CP
ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của
Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiệm vụ thúc đẩy cung cấp vắc xin để đáp ứng
yêu cầu tiêm nhanh nhất, nhiều nhất có thể, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.
Theo: tcnn.vn
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