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1/ Cần đầu tư cho xây dựng và
hoàn thiện thể chế đúng tầm đột
phá chiến lược, thực sự là ‘đòn bẩy’
kiến tạo phát triển
Kết luận Hội nghị của Chính phủ
về công tác xây dựng và hoàn thiện
thể chế, Thủ tướng Phạm Minh
Chính yêu cầu phải nâng cao hơn
nữa nhận thức về tầm quan trọng
của công tác xây dựng và hoàn thiện
thể chế, dành sự lãnh đạo, chỉ đạo,
nguồn lực cho công tác này phải
đúng tầm là một khâu đột phá chiến
lược, thực sự là “đòn bẩy” kiến tạo
phát triển. Đầu tư cho xây dựng và
hoàn thiện thể chế chính là đầu tư
cho phát triển.
Sáng ngày 16/9, Chính phủ tổ

chức Hội nghị toàn quốc về công tác
xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
chủ trì Hội nghị.
Tập trung tháo gỡ các “điểm
nghẽn”, “nút thắt” về thể chế
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh
giá tổng quan về những thành tựu, kết
quả đạt được trong công tác xây dựng,
hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành
pháp luật; nhận diện rõ các hạn chế
và nguyên nhân, từ đó đề ra phương
hướng, các giải pháp chủ yếu, nhiệm
vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới,
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác
này.
Hội nghị thống nhất xác định rõ
xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm

02

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là
một trong ba đột phá chiến lược theo
đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
để tập trung nguồn lực xây dựng hệ
thống pháp luật đồng bộ, thống nhất,
minh bạch, khả thi, lấy quyền, lợi ích
chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm giúp khơi thông
nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo;
xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng
cao kỷ cương, kỷ luật, phòng, chống
tham nhũng; tạo lập được khuôn khổ
pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Thời gian tới, sẽ tập trung tháo
gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về
thể chế trong các lĩnh vực được coi
là “điểm nóng”, đang được dư luận
xã hội, DN, người dân quan tâm; kịp
thời ứng phó với tác động của đại
dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu của
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
4 như: pháp luật về môi trường, đất
đai, an sinh xã hội, tài chính, hợp tác
công - tư; hoàn thiện các quy định về
tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế
kiểm tra, giám sát bằng hệ thống pháp
luật; ứng dụng thành tựu của khoa
học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới
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sáng tạo, nghiên cứu xây dựng, hoàn
thiện khung thể chế thử nghiệm có
kiểm soát đối với các công nghệ, sản
phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh
mới.
Các đại biểu cũng đề ra định
hướng, xác định nhiệm vụ, giải pháp
nâng cao chất lượng công tác xây
dựng, tổ chức thi hành pháp luật cho
nhiệm kỳ 2021-2026, định hướng đến
năm 2030.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành
Long phát biểu tham luận chỉ rõ những
yêu cầu đặt ra đối với công tác xây
dựng, hoàn thiện thể chế giai đoạn
2021-2025 và định hướng tới năm
2030. Bộ Tư pháp đề xuất giai đoạn
tới, cần tập trung hoàn thiện thể chế
pháp luật trong các lĩnh vực phòng
chống COVID-19 và khắc phục hậu
quả đại dịch; chú trọng tháo gỡ những
điểm nghẽn, kìm hãm sự phát triển,
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh; hoàn thiện pháp luật về an sinh
xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, phát
triển nền kinh tế số, xây dựng Chính
phủ số; tiếp tục hoàn thiện quy định
về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo đảm
tính ổn định của hệ thống pháp luật;
tăng cường hiệu quả, hiệu lực tổ chức
thi hành pháp luật…
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần
Văn Sơn nhấn mạnh vai trò của công
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tác phối hợp trong xây dựng thể chế,
pháp luật. Đây là một trong những
vấn đề quan trọng nhưng thực tiễn
còn nhiều bất cập, hạn chế, cần có
những giải pháp nâng cao hiệu quả.
VPCP kiến nghị một số giải pháp như
cải tiến các cơ chế, phương thức phối
hợp; nâng cao nhận thức về vai trò, ý
nghĩa và tầm quan trọng của công tác
phối hợp, nhất là ý thức, trách nhiệm
của người đứng đầu; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công
tác phối hợp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại
Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Hội
nghị dành nhiều thời gian nghe lãnh
đạo các tỉnh, thành phố báo cáo, kiến
nghị, đề xuất về những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực thi
pháp luật tại các địa phương. Lãnh
đạo nhiều địa phương thống nhất rất
cao với quan điểm của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền và đưa ra nhiều kiến nghị
cụ thể hơn.
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Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn
Văn Quảng nhấn mạnh, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết
liệt về vấn đề này. Ông Quảng lấy ví
dụ ngay trong phòng chống dịch, gần
đây, Thủ tướng đã chỉ đạo chuyển
hướng chiến lược, kết hợp giữa tập
trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ
đạo với phân công, phân cấp, phân
quyền đi đôi với tăng cường kiểm
tra, giám sát trong tổ chức thực hiện
đến tận cấp cơ sở, lấy xã, phường, thị
trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ.
Điều này đã mang lại hiệu quả rất rõ
nét trong thực tế.
Bí thư Đà Nẵng kiến nghị, cần
đề cao hơn nữa trách nhiệm của địa
phương khi được phân cấp, phân
quyền; các địa phương cũng phải đẩy
mạnh phân cấp, chủ tịch tỉnh phân
cấp cho các giám đốc sở và các quận,
huyện; quan tâm cơ chế bảo đảm
nguồn lực cho phân cấp phân quyền,
nhất là nguồn lực con người và cơ sở
vật chất…
Trao đổi với các địa phương, Thủ
tướng nhắc lại quan điểm Chính phủ
và các bộ ngành Trung ương phải
tập trung vào 5 nhiệm vụ chính: Xây
dựng chiến lược, quy hoạch; xây dựng
thể chế, cơ chế, chính sách; xây dựng
công cụ để huy động các nguồn lực;
hướng dẫn kiểm tra, giám sát; thanh
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tra, kiểm tra; khen thưởng, kỷ luật.
Các nhiệm vụ còn lại sẽ đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền. “Chỗ chưa
phân cấp phân quyền thì đề nghị các
địa phương cứ báo cáo Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng
nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Tường Văn nêu một số kinh
nghiệm vận dụng thể chế pháp luật để
khai thác nguồn lực phát triển kinh tế
xã hội. Theo đó, tỉnh đã thuê tư vấn
nước ngoài lập các quy hoạch chiến
lược trên tinh thần có quy hoạch tốt
thì sẽ có dự án tốt, nhà đầu tư tốt, đây
là yếu tố đột phá để thu hút các nguồn
lực; chủ động đề xuất với các cơ quan
Trung ương các cơ chế thí điểm đột
phá thông qua các đề án lớn; xây
dựng và vận dụng sáng tạo các hình
thức hợp tác công tư trong đầu tư hạ
tầng, nhờ đó những năm gần đây đã
huy động nguồn vốn khoảng 47 nghìn
tỷ đồng, trong đó cứ 1 đồng ngân sách
đầu bỏ ra có thể huy động được 8 đến
9 đồng ngoài ngân sách…
Nhiều nơi chưa nhận thức rõ
tầm quan trọng của hoàn thiện thể
chế
Kết luận Hội nghị, Thủ tướng
đánh giá cao các ý kiến tâm huyết,
trách nhiệm, có chất lượng, đề xuất
được nhiều giải pháp khả thi; giao Bộ
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Tư pháp và Văn phòng Chính phủ và
các cơ quan liên quan tiếp thu đầy
đủ, sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng
Chính phủ ký ban hành Kết luận về
cuộc họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và hoàn
thiện thể chế để bảo đảm thực sự là “đòn bẩy” kiến
tạo phát triển, tạo động lực phát triển, phát huy các
nguồn lực. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh một số nội
dung được các đại biểu quan tâm đề
cập tại Hội nghị để các bộ ngành, địa
phương quán triệt, làm tốt hơn nữa
công tác xây dựng và hoàn thiện thể
chế trong thời gian tới.
Trước hết, phải nâng cao hơn
nữa nhận thức về tầm quan trọng của
công tác xây dựng và hoàn thiện thể
chế. Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua,
nhiều nơi chưa nhận thức đúng tầm
về công tác này, chưa thấy rõ đầu tư
cho xây dựng thể chế chính là đầu tư
cho phát triển, thể chế chất lượng cao,
sát thực tế, khả thi, dễ vận dụng sẽ tạo
điều kiện cho phát triển bền vững. Từ
đó, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư vẫn chưa
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xứng tầm với một khâu đột phá chiến
lược.
Thủ tướng nêu thực tế có Bộ chỉ
phân công thứ trưởng, thậm chí vụ
trưởng, địa phương chỉ phân công Phó
chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách
công tác này. Vừa qua, Chính phủ
đã chỉ đạo điều chỉnh, sau Hội nghị
này, những bộ ngành, địa phương
nào chưa điều chỉnh phải điều chỉnh
ngay; bí thư, chủ tịch tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương phải trực tiếp
chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn
thiện thể chế, với quy chế, quy định
làm việc đúng tầm, bảo đảm lãnh đạo
chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên
sâu. Cùng với đó, tăng cường cán bộ
có năng lực, trình độ, kinh nghiệm
thực tiễn, đầu tư thỏa đáng về cơ sở
vật chất, kinh phí, quan tâm chính
sách cho người làm công tác xây dựng
pháp luật.
Thủ tướng nhắc lại, tại Nghị quyết
phiên họp đầu tiên sau kiện toàn,
Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan,
địa phương tiếp tục và khẩn trương
rà soát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được
phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện
để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa
đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc
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đẩy phát triển. Sau đó, Thủ tướng
Chính phủ tiếp tục nhắc nhở, đôn đốc
nhiều lần. Thủ tướng yêu cầu, với các
thông tư, các Bộ trưởng phải sửa đổi,
tháo gỡ ngay những ách tắc, cản trở,
đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên
hết, trước hết. Với các nghị định của
Chính phủ, thuộc lĩnh vực quản lý
của bộ ngành nào thì phân công bộ
ngành đó đề xuất sửa đổi, bổ sung với
lộ trình cụ thể, có đôn đốc, kiểm tra,
rà soát.
Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu tiếp
tục tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa
kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các chủ
trương, đường lối của Đảng, bám
sát 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ
trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
trên tinh thần nhà nước pháp quyền.
Sau khi luật được ban hành thì Chính
phủ xây dựng các nghị định, các bộ
hướng dẫn bảo đảm đồng bộ, nhịp
nhàng để đưa chủ trương, đường lối
của Đảng đi vào cuộc sống. Các địa
phương cũng phải cụ thể hóa, thể chế
hóa các chủ trương, đường lối trong
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện thể
chế để bảo đảm thực sự là “đòn bẩy”
kiến tạo phát triển, tạo động lực phát
triển, phát huy các nguồn lực, trong
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đó nguồn lực con người là quyết định
(con người là trung tâm, chủ thể, là
động lực, nguồn lực và mục tiêu của
sự phát triển), cùng với nguồn lực tài
nguyên và nguồn lực văn hóa, truyền
thống lịch sử.
Thứ tư, rà soát, giải quyết các
vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính
sách, trên tinh thần xuất phát từ thực
tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực
tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, chống
tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
trong rà soát, xây dựng thể chế. Mọi
chính sách, pháp luật phải hướng tới
người dân và doanh nghiệp, để người
dân và doanh nghiệp phát huy hết nội
lực, khả năng đóng góp cho sự phát
triển của đất nước. Trong quá trình
xây dựng và hoàn thiện thể chế, phải
quan tâm lấy ý kiến của các đối tượng
bị tác động, người dân và DN phải
được tham gia. “Lãnh đạo, chỉ đạo từ
trên xuống nhưng tổ chức thực hiện,
tháo gỡ vướng mắc phải từ dưới lên”,
Thủ tướng nhấn mạnh.
Thứ năm, Thủ tướng cho rằng,
việc tổ chức thi hành và theo dõi thi
hành pháp luật còn yếu; phải tăng
cường giám sát, kiểm tra việc thực thi
pháp luật để biết chính sách đúng sai
thế nào, nguyên nhân do quy định, do
cách hiểu chưa đúng hay do khâu thực
thi? Thủ tướng yêu cầu trong tổ chức
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thi hành pháp luật, phải quán triệt tận
cơ sở, tới người dân, doanh nghiệp,
tới đối tượng điều chỉnh. Tổ chức thực
hiện phải quan tâm tới cơ sở, nơi gần
dân nhất, sát dân nhất, biết dân nhất,
sống với dân, cùng làm với dân, tiếp
xúc trực tiếp nhất, nhiều nhất với dân.
Thủ tướng lấy ví dụ, vừa qua ông
đã chỉ đạo Bộ trưởng Y tế có ngay
hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, rõ ràng
về công tác xét nghiệm phòng chống
dịch COVID-19 tới tận xã phường,
tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một
kiểu. Thực tế kiểm tra công tác phòng
chống dịch vừa qua cũng cho thấy,
những nơi nào mà lãnh đạo nắm chắc
tình hình, quan điểm, giải pháp, thì tổ
chức thực hiện tốt và ngược lại. “Nghe
báo cáo chỗ nào cũng tốt, nhưng kiểm
tra mới biết chỗ nào tốt hay không
tốt”, Người đứng đầu Chính phủ chia
sẻ.
Thứ sáu, việc đẩy mạnh phân cấp
phân quyền phải đi đôi với quy định
trách nhiệm, thiết kế công cụ để kiểm
tra giám sát, kiểm soát quyền lực, bố
trí nguồn lực và cắt giảm các thủ tục
hành chính. “Nếu không phân cấp
phân quyền, không biết mà quản thì
chỉ là hợp thức hóa, không biết mà ký
thì rất dễ bị sai”, Thủ tướng phát biểu.
Nhiều ý kiến tại hội nghị đề cập
yêu cầu vận dụng sáng tạo các quy
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định của pháp luật, Thủ tướng nêu rõ,
không có quy định luật pháp nào phủ
hết được các góc cạnh của cuộc sống.
Có những quy định vừa ban hành hôm
trước là đúng nhưng hôm sau không
còn phù hợp do tình hình thay đổi,
trong khi quy trình sửa đổi các văn
bản quy phạm pháp luật không thể
làm ngay. Do đó, trong tổ chức thực
thi pháp luật phải nắm chắc nguyên lý
cơ bản, vận dụng sáng tạo, linh hoạt
để vừa không vi phạm, vừa phù hợp
điều kiện, hoàn cảnh thực tế, trên cơ
sở lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích
nhân dân là trên hết, trước hết, nếu vì
lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm thì phải
xử lý. Điều này phụ thuộc năng lực,
trình độ, phẩm chất của cán bộ các
cấp.
Thủ tướng cũng đề nghị các cơ
quan liên quan nghiên cứu, đề xuất
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình
ban hành và sửa đổi luật. Tình hình
thực tế diễn biến rất nhanh chóng,
khó lường, bất ngờ, liên tục, trong khi
yêu cầu của nhà nước pháp quyền là
phải làm theo luật, do đó, nếu không
kịp điều chỉnh quy định thì hoặc là bị
lạc hậu so với tình hình, gây ách tắc
nguồn lực xã hội, hoặc là vi phạm các
quy định.
Về các đề xuất cụ thể tại Hội nghị,
Thủ tướng giao các bộ ngành liên
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quan tổng hợp, xử lý, báo cáo, đề xuất
Chính phủ hoặc tham mưu Chính phủ
báo cáo, đề xuất Quốc hội và các cơ
quan có thẩm quyền giải quyết.

Hội nghị đề ra định hướng, xác định nhiệm vụ,
giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ
chức thi hành pháp luật cho nhiệm kỳ 2021-2026, định
hướng đến năm 2030. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, vừa qua, Chính
phủ đã nhận được sự ủng hộ rất tích
cực, hiệu quả của Quốc hội, những đề
xuất của Chính phủ được Quốc hội
giải quyết rất nhanh. Tuy nhiên, các
bộ, ngành, địa phương phải chủ động,
tích cực, trách nhiệm hơn nữa trong
việc nâng cao chất lượng xây dựng
thể chế theo như yêu cầu của Chủ
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng
thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với
các ủy ban của Quốc hội và kịp thời
báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội
khi cần thiết, với tinh thần chủ động
cầu thị, khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu
những ý kiến xác đáng, tạo sự đồng
thuận không những trong xây dựng
thể chế mà còn trong thực thi pháp
luật. Thủ tướng cũng mong các cơ
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quan của Quốc hội tiếp tục đồng hành
cùng Chính phủ và các địa phương,
nhất là trong tháo gỡ những ách tắc,
điểm nghẽn liên quan đến thể chế để
huy động nguồn lực trong thời điểm
khó khăn này.
Theo: chinhphu.vn
2/ Đến năm 2030, 100% cơ quan
báo chí thực hiện chuyển đổi số
Đây là mục tiêu được nêu tại
dự thảo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
phát triển mạng lưới cơ sở báo chí,
phát thanh, truyền hình, thông tin
điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu chung: Tổ chức, sắp
xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo
chí, phát thanh truyền hình, thông tin
điện tử, xuất bản, thông tin đối ngoại,
thông tin cơ sở; đa dạng hóa phương
thức cung cấp nội dung và hoạt động
kinh doanh sản xuất; thực hiện chuyển
đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đầu
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tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại,
phát triển nguồn nhân lực; đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của
đất nước, nhu cầu thông tin của người
dân, đồng thời bảo đảm an ninh quốc
phòng, theo kịp khả năng và trình độ
phát triển thông tin của các nước phát
triển trong khu vực và thế giới.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:
- Đối với báo chí: 100% cơ quan
báo chí thực hiện chuyển đổi số, đổi
mới toàn diện hoạt động, vận hành mô
hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện
phù hợp với sự phát triển của khoa
học, công nghệ tiên tiến trên thế giới.
Tiếp tục đầu tư, phát triển 6 cơ quan
báo chí chủ lực thành tập đoàn báo
chí đa phương tiện lớn mạnh, lan tỏa
năng lượng tích cực, tạo niềm tin của
độc giả, dẫn dắt toàn ngành về lĩnh
vực báo chí.
- Đối với phát thanh, truyền hình
(PTTH): Phấn đấu đến năm 2030 số
lượng thuê bao truyền hình trả tiền
đạt 26 triệu; doanh thu quảng cáo của
các đài PTTH đạt 13.000 tỷ đồng; doanh thu của các doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đạt
26.500 tỷ đồng. Tối thiểu 90% các
đài PTTH chuyển đổi số, hoạt động
theo mô hình cơ quan truyền thông đa
phương tiện.
- Đối với thông tin điện tử: Thúc
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đẩy phát triển mạng xã hội (MXH)
Việt Nam trở thành nền tảng số có số
lượng người dùng Việt Nam chiếm đa
số so với nền tảng MXH xuyên biên
giới; trở thành một trong các kênh
truyền tải thông tin tuyên truyền chủ
lực trong tuyên truyền chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo
sự đồng thuận xã hội.
Định hướng phát triển mạng lưới
báo chí, PTTH
Dự thảo nêu rõ về định hướng phát
triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát
thanh, truyền hình, thông tin điện tử,
cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông
tin đối ngoại trên phạm vi cả nước và
các vùng lãnh thổ đến năm 2030.
- Định hướng về tổ chức đối với
báo chí, phát thanh truyền hình: Đổi
mới tổ chức và vận hành của các cơ
quan báo chí, sắp xếp lại nhân sự, vị
trí phù hợp với xu hướng chuyển đổi
số báo chí. Xây dựng quy trình xuất
bản và phân phối nội dung số.
- Đài Truyền hình Việt Nam là đài
truyền hình quốc gia. Đài Tiếng nói
Việt Nam là đài phát thanh quốc gia.
Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan
báo chí chủ lực đa phương tiện tự xây
dựng nền tảng phân phối nội dung
riêng, làm chủ quyền kiểm soát và
phân phối nội dung trên không gian
mạng.
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Thông tấn xã Việt Nam, Đài
Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân,
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn
phòng Quốc hội có kênh truyền hình.
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương có 1 đài phát thanh và
truyền hình. Mỗi đài chỉ có 1 kênh
phát thanh, 1 kênh truyền hình phục
vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên
truyền thiết yếu. Riêng Thành phố
Hồ Chí Minh có 1 đài phát thanh, 1
đài truyền hình. Thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đài
có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh
truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính
trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.
Đối với thông tin điện tử: Chuyển
từ tư duy “quản lý” sang tư duy “gỡ
bỏ các rào cản” đối với phát triển nội
dung số (bao gồm các nền tảng phân
phối nội dung, nền tảng tìm kiếm;
thông tin điện tử, MXH, trò chơi trực
tuyến). Xây dựng các MXH của Việt
Nam cạnh tranh được với các MXH
xuyên biên giới. Kiện toàn tổ chức, bộ
máy và nâng cao năng lực của các cơ
quan quản lý thông tin ở trung ương
và địa phương
- Định hướng về nội dung: Phát
triển báo chí cách mạng, nâng cao giá
trị cốt lõi của báo chí, thể hiện trung
thực dòng chảy của xã hội cung cấp
thông tin giá trị, chính xác và kịp thời

10

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

tới độc giả. Đảm bảo báo chí hoạt
động đúng tôn chỉ, mục đích, giải
quyết triệt để tình trạng nhũng nhiễu,
báo hóa tạp chí, chấn chỉnh hoạt động
liên kết báo chí.
- Định hướng về nhân lực: Đầu
tư bồi dưỡng đào tạo, đặc biệt là đạo
đức nhà báo, nâng cao nghiệp vụ
nguồn nhân lực làm báo đáp ứng xu
thế chuyển đổi số trong ngành báo
chí. Sắp xếp lại nhân lực với các vị
trí chuyên môn phù hợp với yêu cầu
của chuyển đổi số (nhân lực quản
lý, nhân lực nội dung, nhân lực công
nghệ, nhân lực kinh tế, nhân lực
marketing số, quan hệ khách hàng,
nhân lực phân tích dữ liệu, nhân lực
kiểm chứng nguồn tin…).
Dự thảo Quyết định cũng nêu rõ
về các giải pháp, nguồn lực thực hiện
quy hoạch, bao gồm: 1. Giải pháp về
cơ chế, chính sách phát triển mạng
lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền
hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản,
thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; 2.
Giải pháp về phát triển nguồn nhân
lực; 3. Giải pháp về khoa học và công
nghệ; 4. Giải pháp về huy động vốn
và phân bổ đầu tư; 5. Giải pháp về hợp
tác quốc tế; 6. Giải pháp về tổ chức
thực hiện và giám sát quy hoạch; 7.
Giải pháp về thông tin tuyên truyền.
Bộ Thông tin và Truyền thông
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đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân
đối với dự thảo này tại Cổng Thông
tin điện tử của Bộ.
Theo: chinhphu.vn
3/ Đơn giản hóa TTHC trong
đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng
nghề quốc gia
Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội (LĐTB&XH) đang lấy ý kiến
của nhân dân đối với dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP
ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Việc làm về đánh giá, cấp
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
(KNNQG).

Mở rộng đối tượng tham dự đánh giá, cấp chứng
chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Bộ LĐTB&XH cho biết, việc xây
dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
31/2015/NĐ-CP trên quan điểm tạo
lập cơ sở pháp lý thống nhất, đồng
bộ về các điều kiện đầu tư hoạt động
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đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG, bao
gồm: Điều kiện cấp, cấp lại, cấp đổi,
bổ sung giấy chứng nhận hoạt động
đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG;
thẻ đánh giá viên KNNQG; cấp, cấp
lại, cấp đổi chứng chỉ KNNQG; trao
quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm
giải trình của các tổ chức đánh giá
KNNQG.
Đồng thời, tăng cường công tác
thanh, kiểm tra, trách nhiệm giám sát
của các cơ quan quản lý Nhà nước
và xã hội trong hoạt động đánh giá,
cấp chứng chỉ KNNQG; xử lý trách
nhiệm nếu vi phạm; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin vào triển
khai hoạt động đánh giá, cấp chứng
chỉ KNNQG; thực hiện các dịch vụ
công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4
theo chỉ đạo của Chính phủ.
Cũng theo Bộ LĐTB&XH, dự
thảo Nghị định không quy định điều
kiện mới, thủ tục hành chính (TTHC)
mới mà nghiên cứu, rà soát để bãi bỏ,
cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện,
TTHC trong hoạt động đánh giá, cấp
chứng chỉ KNNQG.
5 nhóm vấn đề sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định tập trung vào
5 nhóm vấn đề sửa đổi, bổ sung như
sau:
1- Nhóm vấn đề quy định về điều
kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, hình
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thức gửi hồ sơ đối với việc thực hiện
hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ
KNNQG.
Dự thảo Nghị định đã cắt giảm
điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết
bị, nhân lực đăng ký cấp giấy chứng
nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng
chỉ KNNQG; thành phần hồ sơ của 3
TTHC; biểu mẫu trong thành phần hồ
sơ của 3 TTHC (14 biểu mẫu); hình
thức gửi hồ sơ gồm trực tuyến, bưu
điện, trực tiếp.
2- Nhóm vấn đề quy định về mở
rộng đối tượng tham dự đánh giá, cấp
chứng chỉ KNNQG và tham gia khóa
đào tạo để cấp thẻ đánh giá viên.
Dự thảo sửa đổi một quy định mâu
thuẫn về điều kiện tham dự kỳ đánh
giá KNNQG; bổ sung mở rộng phạm
vi đối tượng tham gia khóa đào tạo để
cấp thẻ đánh giá viên.
3- Nhóm vấn đề quy định về cơ
chế triển khai thực hiện, tăng quyền
tự chủ, trách nhiệm giải trình của
tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ
KNNQG trong hoạt động đánh giá,
cấp chứng chỉ KNNQG.
Dự thảo bổ sung quyền tự chủ,
gắn với trách nhiệm giải trình của
các tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ
KNNQG, nâng cao trách nhiệm của
các cơ quan quản lý Nhà nước và
tăng cường công tác kiểm tra, giám
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sát đối với việc thực hiện các TTHC
theo hướng công khai, minh bạch,
chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang
cơ chế “hậu kiểm” các điều kiện bảo
đảm tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ
KNNQG nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả đánh giá, cấp chứng chỉ đáp
ứng nhu cầu của thị trường lao động
và ngành công nghiệp trong thời kỳ
mới.
Dự thảo Nghị định đã phân cấp
thêm quyền cho cơ quan quản lý
Nhà nước về hoạt động đánh giá, cấp
chứng chỉ KNNQG và bổ sung chức
năng, nhiệm vụ của tổ chức đánh giá
KNNQG.
4- Nhóm vấn đề quy định về
ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ
KNNQG.
Để bảo đảm tính công khai, minh
bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý, thực hiện
TTHC hướng tới Chính phủ điện tử
và chuyển đổi số, dự thảo Nghị định
đã sửa đổi, bổ sung các quy định để
tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin trong thực hiện TTHC: thực hiện
đăng ký theo hình thức trực tuyến
qua dịch vụ công trực tuyến; công bố
thông tin về chứng chỉ KNNQG bảo
đảm công khai, minh bạch đồng thời
phục vụ việc xác minh chứng chỉ qua
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trang thông tin điện tử; quy định về
việc xây dựng, quản lý thông tin về
định danh cá nhân về trình độ kỹ năng
nghề.
5- Nhóm vấn đề quy định về tăng
cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa
phương và xử lý vi phạm đối với tổ
chức, cá nhân.
Dự thảo Nghị định đã bổ sung, quy
định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành
và các cơ quan có liên quan; trách
nhiệm của Bộ LĐTB&XH, của Tổng
cục Giáo dục nghề nghiệp nhằm tăng
cường tham gia vào hoạt động đánh
giá, cấp chứng chỉ KNNQG, chuẩn
hóa và phát triển kỹ năng nghề cho
người lao động; tăng tính công khai,
minh bạch trong giải quyết TTHC.
Bên cạnh đó, quy định rõ về việc
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
các quy định về đánh giá, cấp chứng
chỉ KNNQG.
Theo: chinhphu.vn
4/ Hướng dẫn chức năng, nhiệm
vụ của Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông
tư 05/2021/TT-BNV hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và
Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện,
quận, thị xã. Thông tư có hiệu lực
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thi hành từ ngày 01/10/2021.
Theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh,
tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực
hiện chức năng quản lý nhà nước về:
Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ
cấu ngạch công chức và biên chế công
chức trong các cơ quan, tổ chức hành
chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu
viên chức theo chức danh nghề nghiệp
và số lượng người làm việc trong các
đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương
đối với cán bộ, công chức, viên chức,
lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ
chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức và cán bộ, công
chức cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi
chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước;
tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi
đua, khen thưởng.
Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân,
có con dấu và tài khoản riêng; chấp
hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,
biên chế và công tác của UBND cấp
tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn,
nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.
Sở Nội vụ có 28 nhiệm vụ và
quyền hạn, bao gồm: Trình UBND
cấp tỉnh ban hành các quyết định
thuộc thẩm quyền của UBND cấp
tỉnh; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng
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dẫn theo ngành, lĩnh vực nội vụ đối
với cơ quan, tổ chức, đơn vị của địa
phương theo quy định của Đảng, của
pháp luật và chỉ đạo của cơ quan nhà
nước cấp trên.
Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh
ban hành quyết định quy định cụ thể
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc Sở Nội vụ; quyết
định bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm
quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh
theo quy định của Đảng và của pháp
luật.
Tổ chức thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch,
đề án, dự án, chương trình đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng
dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành
pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm
vi quản lý nhà nước được giao…
Phòng Nội vụ có 24 nhiệm vụ và
quyền hạn
Thông tư nêu rõ, Phòng Nội vụ
là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
cấp huyện, tham mưu, giúp UBND
cấp huyện thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị
trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức
và biên chế công chức trong các cơ
quan, tổ chức hành chính nhà nước;
tiền lương đối với cán bộ, công chức,
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viên chức, lao động hợp đồng trong
cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập; văn thư, lưu trữ
nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh
niên; thi đua, khen thưởng.
Phòng Nội vụ có tư cách pháp
nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ
chức, biên chế và công tác của UBND
cấp huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ
đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.
Phòng Nội vụ có 24 nhiệm vụ và
quyền hạn, bao gồm: Trình UBND
cấp huyện ban hành các quyết định
thuộc thẩm quyền của UBND cấp
huyện; ban hành văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn theo ngành, lĩnh vực nội
vụ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị
trên địa bàn theo quy định của Đảng,
của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan
nhà nước cấp trên; tổ chức thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật, quy
hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi
được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,
theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước
được giao…
Thông tư này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01/10/2021.
Theo: chinhphu.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

5/ TP. Hồ Chí Minh giảm 50%
lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3 và 4
Việc giảm lệ phí nhằm khuyến
khích, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện
cho mọi người dân khi tham gia
thực hiện các thủ tục hành chính
(TTHC) trên môi trường mạng, nhất
là tại thời điểm khó khăn vì đại dịch
bệnh Covid-19 và đảm bảo tuân thủ
nghiêm việc giãn cách xã hội.
Hội đồng nhân dân (HĐND) TP
Hồ Chí Minh khóa X (kỳ họp thứ hai)
vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQHĐND về việc giảm lệ phí thực hiện
các TTHC áp dụng dịch vụ công trực
tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4 thuộc
thẩm quyền quyết định của HĐND

Thành phố.
Theo đó, từ ngày 03/9/2021,
mọi người dân trên địa bàn TP Hồ
Chí Minh khi có yêu cầu giải quyết
TTHC qua DVCTT mức độ 3 và 4 sẽ
được giảm 50% lệ phí đối với 06 loại
lệ phí dịch vụ: đăng ký cư trú; hộ tịch;
cấp giấy phép lao động cho người lao
động nước ngoài tại Việt Nam; đăng
ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà,
tài sản gắn liền với đất và cấp giấy
xây dựng.
Bên cạnh đó, Nghị quyết nêu rõ,
không áp dụng cho các đối tượng thuộc
nhóm được miễn lệ phí theo quy định
của pháp luật. Đặc biệt, để nâng cao
hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết,
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HĐND Thành phố yêu cầu UBND
Thành phố khi triển khai, thực hiện
phải đảm thống nhất theo quy định
pháp luật; các ban, tổ đại biểu, thành
viên HĐND có trách nhiệm giám sát
chặt chẽ việc thực hiện, triển khai
Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực
hết ngày 31/12/2022.
Trước đó, năm 2019, TP Hồ Chí
Minh cũng đã áp dụng việc giảm 50%
các lệ phí đối với 06 loại lệ phí dịch
vụ nêu trên, điều này có ý nghĩa tạo
thông lệ mới khuyến khích, thu hút
người dân sử dụng, trải nghiệm dịch
vụ số… từ đó thúc đẩy mạnh mẽ việc
cải TTHC hướng đến phục vụ người
dân và doanh nghiệp ngày càng thuận
lợi, minh bạch, chuyên nghiệp tốt
hơn.
Cần nói thêm, hiện nay DVCTT
mức độ 3 và 4 của các cơ quan nhà
nước đã thực sự mang lại nhiều lợi ích
và sự tiện lợi cho doanh nghiệp, người
dân. Người dân chỉ cần truy cập vào
Cổng thông tin điện tử và điền các
thông tin trực tuyến trên các mẫu đơn,
hồ sơ và gửi lại trực hệ thống… từ đây
việc thanh toán chi phí sẽ được thực
hiện trực tuyến và việc trả kết quả sẽ
được thực hiện trực tuyến hoặc gửi
qua dịch vụ bưu chính công ích.
Cũng trong thời gian này, để
người dân Thành phố ngày càng tích
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cực tham gia sử dụng các DVCTT,
đồng thời cùng đồng hành với các cấp
chính quyền Thành phố thực hiện tốt
chương trình cải cách TTHC, Thành
phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp, trong đó tập trung thực hiện cơ
chế một cửa liên thông giữa sở, ban,
ngành, UBND các cấp, các cơ quan
thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn
Thành phố trong giải quyết TTHC.
Ngoài ra, thành phố tiếp tục đề ra
các giải pháp khuyến khích người dân
và tổ chức tham gia thực hiện TTHC
trực tuyến mức độ 3 và 4; công bố
danh mục TTHC, nhóm TTHC ưu
tiên triển khai trên môi trường điện
tử; đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức
độ 3 và 4./.
Theo: ictvietnam.vn
6/ Tỉnh Khánh Hòa chú trọng
áp dụng mô hình, sáng kiến của
công chức, viên chức trẻ về cải cách
hành chính
Trong những năm qua, tỉnh
Khánh Hòa đã tổ chức nhiều cuộc
thi “Mô hình, sáng kiến cải cách
hành chính của công chức, viên
chức trẻ”. Cuộc thi không chỉ nhằm
mục đích tìm hiểu về cải cách hành
chính (CCHC) mà còn tìm kiếm
những ý tưởng, mô hình, sáng kiến,
giải pháp mới của các đối tượng là
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cán bộ, công chức, viên chức trẻ của
tỉnh.
Kết quả công tác tổ chức cuộc thi
mô hình, sáng kiến cải cách hành
chính
Từ năm 2013 đến nay, UBND
tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo đưa công
tác tổ chức cuộc thi về mô hình, sáng
kiến trong CCHC vào nhiệm vụ, kế
hoạch tuyên truyền hàng năm. Do có
sự chuẩn bị chu đáo, việc triển khai
được tiến hành một cách bài bản,
khoa học; từ ban hành kế hoạch, điều
lệ cuộc thi, thành lập, kiện toàn Ban
Tổ chức, Ban Giám khảo (chấm thi
sơ khảo, chung khảo), thông báo phân
công trách nhiệm cụ thể đối với từng
thành viên; chỉ đạo tăng cường phối
hợp tuyên truyền, phổ biến về cuộc
thi; hướng dẫn, đôn đốc triển khai và
cập nhật kịp thời các chỉ đạo của Ban
Tổ chức cuộc thi. Do đó, hầu hết các
cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch
hoặc lồng ghép triển khai, tuyên
truyền, phổ biến trong các văn bản
chỉ đạo về công tác CCHC.
Qua bốn lần tổ chức thành công
cuộc thi (các năm 2013, 2015, 2017,
2019), có 262 mô hình tham dự, trong
đó 158 mô hình đến vòng sơ khảo, 44
mô hình vào vòng chung khảo. Mỗi
năm tổ chức, đều xuất hiện những ý
tưởng đột phá, mô hình sáng tạo, điểm
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chung đều hướng đến phục vụ tốt cho
người dân, tổ chức, doanh nghiệp và
phục vụ trực tiếp, hiệu quả nhiệm vụ
của công chức, viên chức.

Nhiều mô hình, sáng kiến CCHC
đã được các sở, ngành, đơn vị, địa
phương nghiên cứu, triển khai áp
dụng vào thực tiễn giải quyết công
việc, TTHC tại cơ quan, đơn vị, giúp
các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực
thuộc có điều kiện tập trung, chủ động
giải quyết công việc thuộc thẩm quyền
chuyên môn. Việc áp dụng triển khai
các mô hình, sáng kiến đã góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý,
tạo hiệu ứng xã hội tích cực và nâng
cao mức độ hài lòng của người dân,
tổ chức, doanh nghiệp; giảm thiểu
những phiền hà, chi phí trong giải
quyết TTHC; mang lại hiệu quả kinh
tế cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
và cơ quan nhà nước. Có thể nêu lên
một số mô hình, sáng kiến tiêu biểu
như:
- Mô hình “Nâng cao chất lượng
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công tác CCHC bằng biện pháp phối
hợp chuyển phát nhanh kết quả Phiếu
lý lịch tư pháp và một số bản sao hộ
tịch theo yêu cầu của công dân” (đội
thi Sở Tư pháp năm 2013). Để triển
khai nhân rộng mô hình này, ngày
01/7/2014, UBND tỉnh có văn bản số
3908/UBND chỉ đạo triển khai chuyển
phát nhanh kết quả giải quyết TTHC;
Sở Nội vụ có Công văn số 2476/
SNV-CCHC ngày 15/9/2014 về việc
bảo đảm yêu cầu an toàn, chính xác,
trong chuyển phát nhanh kết quả giải
quyết TTHC. Theo đó, UBND tỉnh đề
nghị các sở, ngành, địa phương làm
việc với cơ quan bưu điện đảm bảo
việc chuyển phát nhanh kết quả giải
quyết TTHC được chính xác, an toàn
và thuận lợi; đồng thời yêu cầu Bưu
điện tỉnh chỉ đạo hệ thống bưu điện
trực thuộc thực hiện đúng quy định về
đảm bảo an toàn, bảo mật và rút ngắn
thời gian chuyển phát.
Đến nay, các cơ quan nhà nước
trong tỉnh đã phối hợp với Bưu điện
thực hiện chuyển phát nhanh hàng
trăm nghìn kết quả giải quyết hồ sơ
đến tổ chức, cá nhân, tiêu biểu trên
các lĩnh vực: bảo hiểm xã hội, cấp
chứng minh thư nhân dân, đăng ký
xe cơ giới, hộ khẩu, hộ chiếu, cấp đổi
giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký
kinh doanh, lý lịch tư pháp, dịch vụ
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thu nộp tiền phạt và chuyển trả giấy
tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông
đường bộ. Từ ngày 01/7/2019, Bưu
điện tỉnh phối hợp với Trung tâm
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
tỉnh triển khai dịch vụ thu hồ sơ,
chuyển trả kết quả giải quyết TTHC
trực tuyến qua bưu điện. Khi khách
hàng nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,
mức độ 4 tại địa chỉ hanhchinhcong.
khanhhoa.gov.vn có thể chọn đăng ký
một trong hai dịch vụ: thu hồ sơ đến
cơ quan hành chính, hoặc thu hồ sơ
và nhận kết quả giải quyết tại nhà qua
bưu điện; đồng thời có thể yêu cầu
dịch vụ thu hộ lệ phí (nếu có). Khách
hàng không có phương tiện truy cập
mạng hoặc không quen thao tác gửi
hồ sơ trực tuyến có thể tới các điểm
giao dịch của bưu điện để được sử
dụng máy tính và hỗ trợ hoàn thành
thủ tục.
- Giải pháp “Thông báo kết quả
giải quyết hồ sơ tự động bằng tin
nhắn trực tiếp đến điện thoại di động
của khách hàng” (đội thi Văn phòng
UBND tỉnh năm 2015). Từ giải pháp
này, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thí
điểm nhắn tin tự động thông báo kết
quả giải quyết kể từ ngày 01/10/2016
tại 13 cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đến tháng 6/2017, mở rộng áp dụng
tại 18/18 sở và 08/08 huyện. Sau thời
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gian thí điểm, tính đến tháng 11/2017,
hệ thống tin nhắn tự động được triển
khai áp dụng cho tất cả cơ quan hành
chính nhà nước thuộc tỉnh có giải
quyết TTHC (gồm 18/18 sở, 08/08
huyện, 136/136 xã). Hiện nay, tiện
ích đã được bổ sung hoàn thiện với 24
tình huống tin nhắn tự động; 31 tình
huống tin nhắn SMS, hệ thống đã tự
động gửi gần 1,2 triệu tin nhắn đến
điện thoại di động của khách hàng,
cung cấp kịp thời các thông tin liên
quan đến quá trình giải quyết hồ sơ,
qua đó giảm thời gian giải đáp, hỗ trợ
cho cán bộ, công chức; bảo đảm minh
bạch, kịp thời trong việc cung cấp
thông tin liên quan đến quá trình giải
quyết hồ sơ theo quy định pháp luật;
giảm phiền hà, thời gian và chi phí đi
lại cho khách hàng; tạo sự yên tâm,
tin cậy đối với kết quả giải quyết công
việc của cơ quan hành chính tỉnh, góp
phần nâng cao mức độ hài lòng của
người dân, doanh nghiệp.
- Mô hình “Số hóa tài liệu lưu trữ
phục vụ khai thác trực tuyến” (đội thi
Sở Nội vụ năm 2015). Từ mô hình
này, các công chức, viên chức đã nghiên cứu, xây dựng Đề án Số hóa tài
liệu tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh
giai đoạn 2016-2021 và được UBND
tỉnh phê duyệt năm 2016. Đến nay,
Trung tâm đã số hóa gần 122.000 file
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tài liệu, bồi nền gần 1.000 tờ tài liệu;
rút ngắn 1/2 thời gian khai thác tài
liệu, tạo cơ sở quản lý tài liệu điện tử
tại các cơ quan; hoàn thiện chuyển đổi
dữ liệu văn bản từ phần mềm Lotus
Notes sang phần mềm quản lý tài liệu
số hóa mới. Đây là bước đột phá trong
công tác lưu trữ tại tỉnh, bởi sau khi
số hóa, tài liệu gốc sẽ được bảo vệ an
toàn, ít chịu tác động của môi trường
bên ngoài. Số hóa tài liệu còn giúp
tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí
bởi không phải mất nhiều thời gian
tìm kiếm tài liệu bằng phương pháp
thủ công, mà chỉ cần nhập từ khóa
chính. Đề án còn là tiền đề để nhân
rộng mô hình số hóa tài liệu để quản
lý tài liệu điện tử tại các cơ quan, đơn
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm
bảo thực hiện đúng quy định pháp
luật về lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
- Mô hình “Xây dựng Khu dân cư
điện tử” (đội thi Sở Nội vụ năm 2017)
nhằm mục tiêu từng bước hình thành
nên các cộng đồng dân cư có trình độ
ứng dụng công nghệ thông tin cao;
người dân trong khu dân cư điện tử
có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật
và các giải pháp ứng dụng cộng đồng
để tương tác, tiếp nhận và cung cấp
thông tin, sử dụng các dịch vụ công,
dịch vụ công ích và dịch vụ thương
mại, thực hiện chức năng tự quản của
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cộng đồng, tham gia vào hoạt động
quản lý nhà nước của chính quyền
thông qua các ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông. Sau quá
trình hoàn thiện, Sở Nội vụ đã tham
mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề
án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện
tử từ cuối năm 2020.
- Giải pháp “Ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác đánh giá, xếp
hạng CCHC tỉnh Khánh Hòa” (đội thi
Sở Thông tin và Truyền thông năm
2017): trong năm 2017, UBND tỉnh đã
chỉ đạo đầu tư, đưa vào sử dụng, triển
khai tự đánh giá, chấm điểm và thẩm
định kết quả thực hiện CCHC đối với
44 cơ quan, đơn vị, địa phương (gồm
21 sở, 06 cơ quan ngành dọc cấp tỉnh,
UBND 08 huyện, thị xã, thành phố và
09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND
tỉnh) qua phần mềm Hệ thống quản lý
chấm điểm Bộ chỉ số CCHC các cấp
tỉnh Khánh Hòa với địa chỉ truy cập:
pari.khanhhoa.gov.vn), không thực
hiện hồ sơ giấy. Năm 2018, mở rộng
phạm vi áp dụng Phần mềm Hệ thống
quản lý chấm điểm đến 137 UBND
cấp xã trên địa bàn tỉnh đã phát huy
tác dụng tích cực, hiện đại hóa công
tác đánh giá CCHC, giảm thời gian
chuẩn bị, tiết kiệm kinh phí in ấn tài
liệu, đồng thời giúp công tác thẩm định
thuận lợi, không phụ thuộc vào không
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gian và thời gian hành chính. Với giải
pháp này, Khánh Hòa là một trong số
ít các tỉnh, thành phố của cả nước xây
dựng, triển khai đánh giá, chấm điểm
và thẩm định kết quả CCHC các cơ
quan, đơn vị, địa phương trực tuyến
qua mạng.
Các mô hình, sáng kiến trong lĩnh
vực CCHC rất phong phú, đa dạng về
ý tưởng, tính sáng tạo và mang tính
thực tiễn cao, trong đó có những mô
hình, giải pháp thể hiện tính nhân văn
và đạo đức, đề cao trách nhiệm phục
vụ Nhân dân của cơ quan nhà nước
các cấp. Thực tế, các cán bộ, công
chức, viên chức trẻ tham gia cuộc thi
đã ngày càng trưởng thành, có trách
nhiệm trước nhiệm vụ được giao, tạo
sự chuyển biến tốt về thái độ, tinh thần
làm việc, góp phần tích cực đối với sự
hài lòng cho người dân khi giải quyết
công việc. Đồng thời, sự mạnh dạn đổi
mới trong tư duy giải quyết, áp dụng
mô hình, sáng kiến đã góp phần tạo
cơ chế thuận lợi hơn cho người dân, tổ
chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt
động giám sát và quản lý hành chính
nhà nước; nâng cao năng lực và trách
nhiệm của cán bộ, công chức bằng
việc xác định rõ trách nhiệm của thủ
trưởng cơ quan các cấp và của từng
cán bộ, công chức. Mặt khác, thông
qua cuộc thi, đội ngũ cán bộ, công
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chức, viên chức được giao lưu, trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bồi đắp khả
năng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
năng giao tiếp; nâng cao năng lực tư
duy, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục
trong quá trình tham mưu và thực thi
nhiệm vụ.
Tuy nhiên, việc hoàn thiện, nhân
rộng cho tất cả mô hình, sáng kiến
cũng còn những khó khăn, chưa thể
rộng khắp, mới chỉ đảm bảo kinh phí
hỗ trợ đầu tư cho một số mô hình, sáng
kiến có phạm vi áp dụng rộng, phục
vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều
hành công tác CCHC của tỉnh; hoặc
hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi, phục
vụ trực tiếp cho người dân, tổ chức,
doanh nghiệp. Đối với những mô hình
chỉ áp dụng mang tính nội bộ, các địa
phương, cơ quan tham khảo, nghiên
cứu, áp dụng tùy nhu cầu, điều kiện về
kinh phí để mở rộng đầu tư.
Từ các cuộc thi đã ghi nhận có thêm
nhiều mô hình, sáng kiến tạo sự đột
phá, có ý nghĩa tích cực đối với phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục
duy trì tinh thần phục vụ người dân, tổ
chức, doanh nghiệp ngày càng chuyên
nghiệp, hiện đại hơn của đội ngũ công
chức, viên chức trẻ trong hệ thống cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các
vòng thi ở cơ sở được tổ chức nghiêm
túc, khách quan, tuân thủ đúng điều lệ
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cuộc thi và hướng dẫn của ban tổ chức.
Tại cấp tỉnh, ban tổ chức, ban giám
khảo làm việc công tâm, tập trung,
đánh giá đúng chất lượng của các phần
thi, đặc biệt mức độ đánh giá của 05
thành viên ban giám khảo khá đồng
đều đối với mô hình, sáng kiến, giải
pháp CCHC dự thi… Hầu hết các nội
dung, phần thi được duy trì như lần thi
đầu nhưng được nghiên cứu, tổ chức
gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian hơn.
Bên cạnh đó, Cổng Thông tin
điện tử CCHC tỉnh, Đài Phát thanh và
Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh
Hòa đã chủ động phối hợp với Ban Tổ
chức cuộc thi truyền thông đậm nét các
hoạt động của vòng sơ khảo, chung
khảo cuộc thi, hỗ trợ, phối hợp xây
dựng một số sản phẩm truyền thông,
tư liệu phục vụ tuyên truyền cho cuộc
thi và CCHC. Công tác vận động, kêu
gọi các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn
thể ủng hộ về vật chất, tinh thần cho
cuộc thi cũng được triển khai hiệu quả.
Việc lập dự toán kinh phí được thực
hiện công khai, minh bạch, theo đúng
quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan.
Tiếp tục đổi mới cách thức tổ
chức cuộc thi về mô hình, sáng kiến
trong lĩnh vực cải cách hành chính
Năm 2021 là lần thứ năm tỉnh
Khánh Hòa tổ chức cuộc thi “Mô hình,
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sáng kiến CCHC của công chức, viên
chức trẻ”. Với yêu cầu đặt ra, các mô
hình, sáng kiến CCHC dự thi phải có
tính mới, sáng tạo, hữu ích, thiết thực,
không trùng lắp ý tưởng với các mô
hình, sáng kiến đã áp dụng trong tỉnh
tính đến ngày 31/12/2020; do đó, có
thể nhân rộng triển khai trên thực tế,
có khả năng tạo đột phá cho công tác
CCHC của tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị,
địa phương. Đồng thời, nội dung mô
hình, sáng kiến tập trung vào một số
chủ đề như: xây dựng, hoàn thiện, tổ
chức thực hiện thể chế, chính sách
quản lý, phù hợp yêu cầu thực tiễn
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư; nguồn lực để thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh của tỉnh; nâng cao
hiệu quả CCHC; ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều
hành CCHC, nâng cao chất lượng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
và 4; những giải pháp góp phần xây
dựng bộ máy hành chính tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối
cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Cụ thể, đối với vòng sơ khảo, các
mô hình, sáng kiến phải được dàn
dựng, biên tập, thể hiện dưới dạng
video clip, mô tả tên gọi, bối cảnh ra
đời, nội dung chủ yếu của mô hình,
sáng kiến; quá trình triển khai trong
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thực tiễn; lợi ích mang lại (kèm bản
mềm đề cương). Ngoài ra, phải đảm
bảo yêu cầu cụ thể về nội dung và yêu
cầu về kỹ thuật theo điều lệ cuộc thi.
Tất cả các video clip sẽ được Ban Tổ
chức kiểm duyệt để phù hợp với tiêu
chí của cuộc thi trước khi được đăng
tải đồng loạt bằng tài khoản chính
thức trên fanpage CCHC tỉnh. Các
video clip mô hình, sáng kiến dự thi
vòng sơ khảo được Ban Tổ chức cấp
tỉnh đăng tải đồng loạt trên fanpage
CCHC tỉnh. Tổng điểm mỗi video
clip mô hình, sáng kiến dự thi vòng
sơ khảo bằng điểm tương tác trên
fanpage CCHC tỉnh cộng với điểm
chấm của ban giám khảo; trong đó,
điểm tương tác chiếm 30%, điểm ban
giám khảo 70%.
Vòng chung khảo kết hợp thi trắc
nghiệm trực tuyến trên máy tính và
đối kháng trực tiếp. Các đội sẽ thi
3 phần. Phần trắc nghiệm kiến thức
CCHC; phần xử lý tình huống hành
chính, phần thuyết trình, bảo vệ mô
hình, sáng kiến gồm 3 nội dung:
thuyết trình; phản biện giữa các đội
thi và trả lời câu hỏi của ban giám
khảo. Đến nay, Ban Tổ chức cuộc thi
đã nhận được bản đăng ký của 42 cơ
quan, đơn vị, với 51 mô hình, sáng
kiến, giải pháp gửi dự thi Vòng sơ
khảo.
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Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ vọng
cuộc thi lần này sẽ tiếp nối thành công
những năm trước, tiếp tục phát huy
hiệu quả, lan tỏa những giá trị mà các
mô hình, sáng kiến, giải pháp tham
gia dự thi mang lại, góp phần khơi dậy
nhiệt huyết đổi mới, sáng tạo của đội
ngũ công chức, viên chức trẻ, nâng cao
chất lượng hoạt động quản lý nhà nước
và phục vụ người dân, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp
bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn
biến phức tạp, khó lường trên phạm vi
cả nước./.
Theo: tcnn.vn

nghiệp và người dân, Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa
đã đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công
nghệ thông tin và phần mềm đồng
bộ, hiện đại, từng bước nâng cao chất
lượng, công khai, minh bạch trong giải
quyết các TTHC để người dân, doanh
nghiệp dễ tiếp cận, thực hiện và giám
sát việc giải quyết TTHC.

7/ Xây dựng nền hành chính công
hiệu quả, minh bạch ở Thanh Hóa
Sau 4 năm đi vào hoạt động, công
tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính (TTHC)
được Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Thanh Hóa hướng mạnh
vào giải pháp chuyển đổi số, tạo bước
đột phá đối với nhiệm vụ cải cách
hành chính, trong đó lấy người dân,
doanh nghiệp làm trung tâm phục
vụ, góp phần nâng cao hiệu lực chỉ
đạo, điều hành của các cấp, hiệu quả
hoạt động của các cơ quan quản lý
nhà nước.
Để hiện đại hóa nền hành chính,
nâng cao chất lượng phục vụ doanh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh
Hóa chuyển đổi số hóa phục vụ người dân và doanh
nghiệp.

Anh Trịnh Trọng Hùng (xã Định
Tân, huyện Yên Định) đến làm thủ
tục thành lập doanh nghiệp phấn khởi
cho biết: “Nhà tôi cách đây gần 40km.
Thực hiện các thủ tục như hiện nay,
tôi không phải chi phí, đi lại nhiều lần.
Được nhân viên hướng dẫn qua mạng,
tôi có thể nộp hồ sơ, chỉnh sửa những
nội dung còn sai sót tại nhà. Không
những vậy, tôi còn theo dõi được tiến
độ giải quyết các thủ tục hồ sơ của
mình... Tôi thấy việc giải quyết các
thủ tục rất nhanh chóng và thuận lợi”.
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả TTHC, các thủ tục được trung tâm
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thiết lập hoàn toàn bằng công nghệ
thông tin như: Màn hình điện tử hiển
thị thông tin về quá trình giải quyết
hồ sơ; quầy lấy số thứ tự, hệ thống
xếp hàng tự động; thiết bị đọc mã
vạch tra cứu thông tin; hệ thống phần
mềm một cửa điện tử tiếp nhận và giải
quyết hồ sơ TTHC... Nhờ vậy, người
dân,
doanh nghiệp dễ tiếp cận,
thực hiện và giám sát việc giải quyết
TTHC.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh Thanh Hóa, 100% TTHC từ
khâu tiếp nhận và trả kết quả được số
hóa xử lý trên môi trường mạng (trừ
hồ sơ có nội dung thuộc bí mật nhà
nước và những hồ sơ chưa thể số hóa).
Các thao tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ
được thực hiện trên hệ thống phần
mềm một cách nhanh chóng, thuận
tiện. Qua đó, tăng hiệu quả quản lý
thông tin, dữ liệu, thuận tiện cho việc
tra cứu nội dung hồ sơ TTHC, giảm
tối đa việc ban hành, lưu trữ bản giấy
gây tốn kém. 100% TTHC thực hiện
tại trung tâm được thiết lập quy trình
điện tử chuẩn ISO trên Hệ thống thông
tin một cửa điện tử, bảo đảm việc giải
quyết TTHC của các sở, ban, ngành,
đơn vị được thực hiện công khai, minh
bạch trên môi trường mạng, đồng thời
xác định rõ trách nhiệm mỗi cán bộ,
công chức trong từng khâu, từng việc

Số 36/2021

của quá trình giải quyết TTHC. Kết
quả giải quyết TTHC được trung tâm
thông báo qua tin nhắn điện thoại
(SMS) và thư điện tử để tổ chức,
cá nhân chủ động trong việc nhận
kết quả giải quyết TTHC. Bên cạnh
đó, trung tâm phối hợp với Sở Giao
thông vận tải, Sở Tư pháp và các đơn
vị liên quan tích hợp, kết nối, đồng
bộ thành công cơ sở dữ liệu chuyên
ngành về cấp đổi giấy phép lái xe và
cấp phiếu lý lịch tư pháp với Hệ thống
thông tin một cửa điện tử của trung
tâm, góp phần nâng cao năng suất lao
động, giảm áp lực cho cán bộ, công
chức trong xử lý công việc. Hiện nay,
Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Thanh Hóa là một trong những
đơn vị đầu tiên thực hiện thành công
việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên
ngành với Bộ Giao thông vận tải và
Bộ Tư pháp.
Để có được hạ tầng công nghệ
hiện đại, phục vụ giải quyết TTHC,
ông Nguyễn Đức Trung, Giám đốc
Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng
tôi triển khai, áp dụng nhiều sáng
kiến đột phá trong giải quyết TTHC,
như: Sử dụng phần mềm biên lai thu
phí, lệ phí điện tử tự động tại một
đầu mối; triển khai thanh toán phí,
lệ phí qua hệ thống thanh toán trực
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tuyến VNPT Pay; ký thỏa thuận với
Vietinbank cung cấp dịch vụ Internet
banking, đặt POS quẹt thẻ, thanh toán
bằng mã QR Pay miễn phí dịch vụ cho
tổ chức, công dân có nhu cầu thanh
toán phí, lệ phí bằng tài khoản ngân
hàng. Việc áp dụng các kênh thanh
toán trực tuyến và sử dụng hóa đơn/
biên lai điện tử bảo đảm tính chuyên
nghiệp, minh bạch trong quá trình
thu phí và lệ phí TTHC, giúp tổ chức,
công dân giảm thời gian, chi phí, tiết
kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn
phòng phẩm. Riêng 6 tháng đầu năm,
trung tâm đã thu phí và lệ phí gần 9,5
tỷ đồng...”.
Việc chuyển đổi số hướng tới xây
dựng nền hành chính công hiệu quả,
minh bạch là bước đột phá mới, góp
phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà
nước trong cải cách hành chính, xây
dựng nền hành chính phục vụ; đẩy
mạnh thu hút đầu tư, hướng tới xây
dựng chính quyền điện tử, thông minh,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa nhanh và
bền vững.
Theo: qdnd.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

8/ Tiếp tục giải quyết vướng mắc
về hoạt động của tổ chức hội
Sáng nay 17.9, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ
trì buổi làm việc với các tổ chức hội
về tình hình hoạt động 8 tháng đầu
năm và phương hướng hoạt động
trong thời gian đến.
Tại buổi làm việc, Ban đại diện
Hội Người cao tuổi, Liên hiệp Các tổ
chức hữu nghị, Hội Cựu thanh niên
xung phong, Hội Tù yêu nước, Hội
Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người khuyết tật - quyền trẻ em và bệnh nhân
nghèo, Hội Người mù, Hội Từ thiện
tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt
được trong hoạt động hội 8 tháng đầu
năm 2021. Trong đó nhấn mạnh đến

những đóng góp nổi bật trong công
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,
việc quan tâm, chăm lo hội viên, người
dân có hoàn cảnh khó khăn trước ảnh
hưởng của đại dịch.
Bên cạnh đó, đại diện Hội Chữ
thập đỏ, Hội Cựu thanh niên xung
phong, Hội Người mù, Hội Từ thiện
đã trình bày nhiều kiến nghị, tâm tư
xung quanh việc sắp xếp bộ máy, bố
trí kinh phí, biên chế, phương tiện
phục vụ hoạt động. Các ý kiến của
Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội
Người mù, Hội Từ thiện tiếp tục phản
ảnh việc sắp xếp, sáp nhập hội không
thống nhất ở cấp huyện, xã khiến việc
điều hành, hoạt động hội gặp nhiều
khó khăn. Một số hội cũng trình bày
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về kế hoạch cũng như khó khăn trong
công tác tổ chức đại hội, đề nghị sự
quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền các cấp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Anh Tuấn cho rằng, mỗi tổ chức hội
có tính chất, nhiệm vụ, cách làm riêng,
nhưng chung nhất vẫn hướng đến giải
quyết an sinh xã hội. Điều này đúng
với tinh thần lãnh đạo của Đảng, Nhà
nước, vừa phát triển kinh tế vừa đảm
bảo an sinh xã hội. Thay mặt UBND
tỉnh, ông Trần Anh Tuấn trân trọng
ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến,
nỗ lực của các tổ chức hội trong đồng
hành giải quyết an sinh xã hội, theo
tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Ông Trần Anh Tuấn đề nghị Văn
phòng UBND tỉnh tổng hợp và có
thông báo kết luận đầy đủ về nội dung
buổi làm việc. Sở Nội vụ có báo cáo
đầy đủ về việc làm được và những kiến
nghị, bức xúc của các hội để chủ động
đăng ký làm việc với UBND tỉnh tiếp
tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc
liên quan đến hoạt động hội.
Về những quy định liên quan đến
bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động
hội, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh
quan điểm không nên thực hiện quá
cứng nhắc. Các sở, ngành liên quan
cần tiếp tục tham mưu, báo cáo để tỉnh
có sự điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, kiến
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nghị phù hợp. Trước mắt, hoạt động
của các hội vẫn phải bám sát những
quy định hiện hành mà Trung ương,
tỉnh đã ban hành.
Ông Trần Anh Tuấn cũng đề nghị
các hội tiếp tục giữ mối liên hệ với các
tổ chức đã và đang tài trợ chương trình
an sinh xã hội cho tỉnh; theo dõi, chỉ
đạo tổ chức đại hội các cấp đảm bảo
thời; đẩy mạnh công tác dân vận của
hội; quan tâm chăm lo đời sống, chế
độ chính sách cho cán bộ, hội viên…
Theo: baoquangnam.vn
9/ Sắp xếp, hợp nhất các tổ chức
hội cấp huyện, cấp xã: Mỗi nơi một
kiểu, hoạt động lúng túng
Việc sắp xếp, hợp nhất các tổ chức
hội cấp huyện, cấp xã chưa thống
nhất, không đồng nhất với tổ chức
hội cấp tỉnh và Trung ương dẫn đến
gặp khó khăn, lúng túng trong triển
khai các nhiệm vụ công tác.
Chưa thống nhất
Thực hiện theo Đề án sắp xếp các
tổ chức hội quần chúng trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 2021, đến nay, ở cấp tỉnh giữ nguyên
đối với 14 hội được Đảng, Nhà nước
giao nhiệm vụ và 32 hội quần chúng;
đồng thời, giải thể 5 hội quần chúng.
Ở cấp huyện, 18 địa phương đều
đã ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức
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hội thuộc phạm vi quản lý; trong đó
có 7 địa phương hoàn thành việc sắp
xếp các tổ chức hội gồm: Bắc Trà My,
Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành, Phú
Ninh, Nam Trà My, Đại Lộc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận nhiều kiến
nghị liên quan đến việc sắp xếp, hợp nhất tổ chức hội
trên địa bàn tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề
ngày 8.9.2021. Ảnh: Đ.A

Sở Nội vụ cho biết, thực hiện
Quyết định số 1894 ngày 15.7.2020 về
sửa đổi Đề án sắp xếp các tổ chức hội
quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam, giai đoạn 2018 - 2021, có 4 địa
phương gồm Tam Kỳ, Điện Bàn, Tiên
Phước, Hiệp Đức quyết định sửa đổi
đề án sắp xếp các tổ chức hội thuộc
phạm vi quản lý.
Theo đó, trên cơ sở xác định các
hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm
vụ, sửa đổi phương án sắp xếp các
hội này theo hướng giữ nguyên. Đối
với hội cấp xã, việc xác định các hội
được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
và thực hiện phương án sắp xếp như
hội cấp huyện.
Theo ông Bùi Phan Toản - Chủ
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tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong
(TNXP) tỉnh, việc sáp nhập, hợp nhất
tổ chức hội, tinh giản biên chế theo
Quyết định 3533 ngày 23.11.2018
của UBND tỉnh không nhất quán từ
tỉnh xuống huyện nên nảy sinh tư
tưởng trông chờ và tâm lý thụ động
trong cán bộ, hội viên.
Có nơi thì giữ nguyên Hội Cựu
TNXP; nơi thì hợp nhất với Hội Tù
yêu nước, Hội Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin. Có nơi bố trí chủ tịch hội
là phó bí thư đoàn thanh niên kiêm
nhiệm, dẫn đến biểu hiện ở cơ sở thoát
ly sự chỉ đạo, hướng dẫn của hội cấp
trên.
Cũng theo ông Toản, hiện nay việc
triển khai Kết luận 158 ngày 2.1.2020
của Ban Bí thư Trung ương Đảng và
Kế hoạch 310 ngày 17.4.2020 của
Tỉnh ủy tiến độ chậm, thiếu đồng
bộ ở cấp huyện và cơ sở cũng là trở
ngại lớn cho việc chỉ đạo, hướng dẫn
thực hiện thống nhất Điều lệ Hội Cựu
TNXP được Bộ Nội vụ phê duyệt.
“Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh
cho phép ổn định tổ chức Hội Cựu
TNXP các cấp, không hợp nhất với
các tổ chức hội khác để đảm bảo việc
lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện công
tác hội thống nhất từ Trung ương đến
cơ sở” - ông Toản nói.
Còn ông Nguyễn Ngọc Bảo -
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nguyên Chủ tịch Hội TNXP tỉnh cho
rằng, quan điểm chỉ đạo trong việc
thực hiện sắp xếp tổ chức hội như hiện
nay là “có hội cấp trên không nhất
thiết phải có hội cấp dưới, và ngược
lại có hội cấp dưới không nhất thiết có
hội cấp trên” dẫn đến nhiều hội cơ sở
không còn hoạt động.
Một số hội cấp huyện hợp nhất
thì hoạt động cầm chừng. Nhiều cán
bộ hội có tâm huyết, trách nhiệm với
phong trào thì lo lắng không biết tổ
chức hội sẽ đi về đâu, có thực hiện
Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam
khóa IV hay không?
Chưa đúng, phải làm lại
Ông Trần Trung Kiên - Phó Trưởng
phòng Tổ chức - biên chế (Sở Nội vụ)
cho rằng, việc sắp xếp tổ chức hội trên
địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đúng
kế hoạch, đề án đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc
về tổ chức, các hội không nhất thiết có
hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến
địa phương; hội hoạt động ở cấp nào,
đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng
và quản lý của chính quyền cấp đó.
Tuy nhiên, trong việc sáp nhập,
hợp nhất các tổ chức hội ở cấp huyện,
cấp xã mô hình chưa thống nhất, không
đồng nhất với tổ chức hội cấp tỉnh và
Trung ương dẫn đến các tổ chức hội
gặp khó khăn, lúng túng trong triển

Số 36/2021

khai nhiệm vụ công tác.
Trao đổi với cử tri là cán bộ, hội
viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu
TNXP tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử
tri chuyên đề vừa qua, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng
cho hay, ngày 2.1.2020, Ban Bí thư
có Thông báo Kết luận số 158 về hội
quần chúng trong tình hình mới với
các nội dung rất cụ thể. Theo đó, quy
định những hội được Đảng và Nhà
nước giao nhiệm vụ thì được giao biên
chế, bố trí ngân sách; hội nào không
được giao nhiệm vụ thì hoạt động theo
tôn chỉ mục đích, điều lệ của hội, dưới
sự quản lý của Nhà nước.
Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy có Kế
hoạch số 310 ngày 17.4.2020 quy định
và quản lý về hội. Đánh giá sơ kết 1
năm thực hiện Kế hoạch số 310, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra những kết
quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn
chế trong việc sắp xếp tổ chức hội trên
địa bàn tỉnh. Qua sơ kết cho thấy mỗi
nơi làm mỗi cách, huyện này có hội
này, nhưng huyện kia không có; hội
này nhập với hội kia, có huyện nhập 3
- 4 hội vào một, không có sự đồng bộ.
Do đó, trong báo cáo sơ kết 1 năm,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán
sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu các địa
phương cấp huyện phải thực hiện đúng
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theo tinh thần của Kế hoạch số 310.
Đồng thời giao Ban Dân vận chủ trì,
giám sát việc thực hiện; giao các ban
xây dựng Đảng hướng dẫn thành lập
ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức
đảng trong các hội để lãnh đạo.
“Tinh thần của tỉnh là hội nào sáp
nhập chưa đúng thì làm lại. Hội nào
được Đảng, Nhà nước giao nhiệm
vụ thì giao biên chế, giao kinh phí;
ngược lại, hội nào không được giao
nhiệm vụ thì hoạt động theo tôn chỉ,
mục đích đề ra. Nhà nước tôn trọng và
quản lý theo hướng đó; hội nào hoạt
động tốt thì ủng hộ, hoan nghênh...”ông Dũng cho biết.
Theo: baoquangnam.vn
9/ Ở nhà vẫn làm được thủ tục
hành chính
Ngày nay, với việc nộp hồ sơ trực
tuyến (HSTT) cùng dịch vụ tiếp nhận
và trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính (TTHC) qua bưu điện,
người dân có thể hoàn thành nhiều
TTHC mà không phải đến cơ quan
công quyền. Trong điều kiện phòng
chống dịch Covid-19 như hiện nay,
cách làm này càng phù hợp.
Tạo thuận lợi cho người dân
Giữa thời điểm dịch bệnh
Covid-19, việc nộp HSTT cùng dịch
vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
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TTHC qua bưu điện càng cho thấy
sự tiện lợi. Trường hợp của anh Đặng
Thanh Đạt (28 tuổi, quê huyện Đại
Lộc, công tác tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng) là một ví dụ.

Nhiều nhân viên Bưu điện Quảng Nam đã thay cán
bộ một số sở, ngành trong tiếp nhận và giải quyết
TTHC. Ảnh: VINH ANH

Nhân viên bưu điện thay cán
bộ sở, ngành tiếp nhận, trả kết quả
TTHC
Thực hiện chủ trương tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC
qua dịch vụ bưu chính công ích, đến
nay Bưu điện Quảng Nam đã bố trí
10 nhân viên tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh để thay thế 16
cán bộ công chức tại 13 sở chuyển
giao TTHC gồm: Giao thông vận tải,
LĐ-TB&XH, Kế hoạch - Đầu tư, Tư
pháp, Y tế, GD-ĐT, VH-TT&DL,
Công Thương, NN&PTNT, Thông
tin và truyền thông, Nội vụ, Khoa học
- Công nghệ, Ngoại vụ.
Ở cấp huyện, ngành bưu điện đã
bố trí 11 nhân viên; cấp xã bố trí 6
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nhân viên để hỗ trợ, thay thế cán bộ
công chức tại Bộ phận một cửa trong
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
TTHC chuyển giao. Từ đầu năm đến
nay, ngành bưu điện tỉnh thực hiện thu
hộ gần 8 tỷ đồng phí, lệ phí giải quyết
TTHC cho các sở, ngành trong tỉnh.
Do cần gấp thủ tục cấp phiếu lý
lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ xin việc,
anh Đạt đành nhờ người bác ruột ở quê
đến Trung tâm Hành chính công tỉnh
nộp hồ sơ; tuy nhiên, theo quy định
chỉ bố mẹ ruột mới được phép làm thủ
tục thay.
Sau khi tìm hiểu sự vụ tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh,
nhân viên Bưu điện Quảng Nam (đại
diện Sở Tư pháp tiếp nhận TTHC) đã
giải thích đồng thời gọi điện hướng
dẫn anh Đạt các bước làm thủ tục cấp
phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
“Sau khi được nhân viên bưu điện
hướng dẫn tận tình, tôi dễ dàng thực
hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp
trên máy tính. Sau khi nhờ người nhà
đóng hộ lệ phí, tôi đã có giấy hẹn ngày
nhận phiếu lý lịch tư pháp qua bưu
điện” - anh Đạt chia sẻ.
Tương tự, ông Nguyễn Nghị (53
tuổi, quê xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn)
hiện sống và làm việc tại tỉnh Quảng
Ngãi cũng vừa nhận được phiếu lý lịch
tư pháp thông qua nộp HSTT và nhận
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kết quả qua bưu điện.
Ông Đạt kể: “Vừa qua tôi cần phiếu
lý lịch tư pháp để bổ sung hồ sơ công
chức. Do ở xa quê, lại trong thời điểm
dịch bệnh hạn chế đi lại nên tôi thử
lên mạng tìm hiểu thì biết có thể nộp
HSTT. Qua vài thao tác, tôi đã hoàn
tất các bước, sau một thời gian nhân
viên bưu điện mang phiếu lý lịch tư
pháp đến giao tận nhà”.
Chị Võ Thị Kim Oanh - nhân viên
Bưu điện Quảng Nam cho biết, sau
gần 2 tháng “học việc” do cán bộ Sở
Tư pháp hướng dẫn, từ ngày 1.4.2021,
chị chính thức thay thế cán bộ của Sở
Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết TTHC cho công dân tại Trung
tâm Hành chính công.
“Ban đầu cũng có đôi chút khó
khăn do số lượng TTHC trên lĩnh vực
tư pháp nhiều, số hồ sơ phát sinh lớn.
Tuy nhiên, sau quá trình tham gia,
được sự hướng dẫn tận tình từ cán bộ
Sở Tư pháp, đến nay tôi đã nắm bắt
được toàn bộ quy trình tiếp nhận và trả
kết quả” - chị Oanh chia sẻ.
Còn chị Bùi Thị Thúy Hằng - nhân
viên Bưu điện Quảng Nam phụ trách
tiếp nhận và trả kết quả TTHC ở lĩnh
vực y tế cho hay: “Cùng với nắm chắc
chuyên môn, chúng tôi luôn phải lưu ý
thái độ chuẩn mực khi tiếp xúc, hướng
dẫn, giải thích cho công dân trong quá

32

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

trình làm TTHC”.
Nỗ lực từ ngành bưu điện
Bà Lê Thị Kim Chung - Trưởng
phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện
Quảng Nam cho biết, nhu cầu sử
dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả giải quyết TTHC qua bưu
điện tăng mạnh trong thời điểm dịch
bệnh Covid-19 bùng phát.
Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho
người dân, từ đầu năm 2020 đến nay,
Bưu điện Quảng Nam đã phối hợp
với các sở, ban ngành và UBND các
huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh
việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả
TTHC tại điểm phục vụ bưu điện hoặc
tại nhà.
Trong 3 năm qua, Bưu điện Quảng
Nam đã tiếp nhận và trả kết quả tổng
cộng 775.239 hồ sơ TTHC. Tính riêng
từ đầu năm 2021 đến nay, Bưu điện
Quảng Nam đã tiếp nhận và trả kết
quả hơn 347.710 lượt hồ sơ (tăng 2,2
lần so với cùng kỳ năm 2020); trong
đó tập trung ở các dịch vụ như chuyển
phát căn cước công dân, cấp phiếu lý
lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe,
bằng tốt nghiệp, học bạ…
Đặc biệt có những hồ sơ giấy tờ
quan trọng, có giá trị, trước đây người
dân thường nộp trực tiếp như hồ sơ
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thì
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nay đã thực hiện qua bưu điện.
“Với sự nỗ lực của toàn hệ thống,
tất cả hồ sơ và kết quả giải quyết
TTHC đều được bưu điện tiếp nhận
và chuyển phát nhanh chóng, chính
xác, đúng thời gian quy định, kể cả
các địa bàn đang thực hiện giãn cách
xã hội do dịch bệnh Covid-19” - bà
Chung nói.
Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc
Bưu điện Quảng Nam cho hay, qua 2
năm triển khai Đề án thí điểm chuyển
giao một số nhiệm vụ hành chính
công qua dịch vụ bưu chính công ích
trên địa bàn tỉnh đã đem lại nhiều kết
quả.
Trong đó có việc tiết kiệm được
nguồn ngân sách nhà nước đầu tư
vào xây dựng trụ sở, trang thiết bị
cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã.
Đặc biệt là tiết kiệm chi phí, thời gian
đi lại cho người dân, tổ chức nhờ sử
dụng dịch vụ bưu chính công ích đối
với việc nộp hồ sơ, nhận kết quả tại
nhà.
Trên cơ sở đó, Bưu điện Quảng
Nam mong muốn UBND tỉnh sớm
ban hành Đề án hành chính công
mở rộng nhằm góp phần đẩy mạnh
chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa
việc thực hiện TTHC, tăng năng suất
lao động, giảm thời gian, chi phí cho
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công dân, góp phần tinh giản biên chế
cho Nhà nước.
Theo: baoquangnam.vn
10/ Ra mắt tổ thanh niên xung
kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4
Ngày 15.9, Đoàn Khối các cơ
quan tỉnh ra mắt tổ thanh niên xung
kích hỗ trợ thực hiện dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Trung
tâm phục vụ hành chính công Quảng
Nam.

Ra mắt Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ thực hiện
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Ảnh: M.L

Tổ thanh niên xung kích gồm 32
thành viên là cán bộ, đoàn viên đang
công tác tại các sở, ban ngành thuộc
khối các cơ quan tỉnh sẽ tham gia tuyên
truyền hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
khi đến liên hệ giao dịch tại Trung tâm
phục vụ hành chính công Quảng Nam,
giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3,4 cho công dân, tổ chức được biết
và khai thác tại địa chỉ dichvucong.
quangnam.gov.vn.
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Đồng thời, tiếp nhận, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính, phát
tờ rơi, hướng dẫn lập tài khoản công
dân điện tử, cài đặt ứng dụng “Smart
Quảng Nam”...
Hoạt động được triển khai thành 2
đợt, đợt 1 từ ngày 15 đến 24.9, đợt 2 từ
ngày 27.9 đến 1.10. Mỗi ngày sẽ có 4
- 6 đoàn viên tham gia hỗ trợ tại trung
tâm.
Đây là hoạt động rất thiết thực,
phát huy được vai trò xung kích của
đoàn viên thanh niên khối các cơ quan,
góp phần đẩy mạnh thực hiện chuyển
đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời
nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công
chức trong thực thi công vụ, ứng dụng
công nghệ thông tin vào cải cách hành
chính để phục vụ người dân và doanh
nghiệp, tiết kiệm chi phí, thời gian và
tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá
nhân trong quá trình thực hiện thủ tục
hành chính theo quy định.
Theo: baoquangnam.vn
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

11/ Trí tuệ nhân tạo - công nghệ
của tương lai
Với xu thế phát triển công nghệ
và ứng dụng trong đời sống xã hội
đang thay đổi không ngừng, công
nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang
là điểm đến của các nhà khoa học
trong tương lai.
Nhận định về sự phát triển của
công nghệ trí tuệ nhân tạo, Viện
Nghiên cứu sáng chế và Khai thác
công nghệ (Bộ KH&CN) cho biết,
theo dòng chảy của cuộc cách mạng
4.0, trí tuệ nhân tạo ngày càng được
phổ biến và ứng dụng rộng rãi trong
mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mặc dù
được John McCarthy, một nhà khoa
học máy tính người Mỹ đề cập lần
đầu tiên vào những năm 1950 nhưng
đến ngày nay thuật ngữ trí tuệ nhân

tạo mới thực sự được biết đến rộng rãi
và được các “ông lớn” của làng công
nghệ chạy đua phát triển.
AI là công nghệ sử dụng đến kỹ
thuật số có khả năng thực hiện những
nhiệm vụ mà bình thường phải cần tới
trí thông minh của con người, được
xem là phổ biến nhất. Đặc trưng của
công nghệ AI là năng lực “tự học” của
máy tính, do đó có thể tự phán đoán,
phân tích trước các dữ liệu mới mà
không cần sự hỗ trợ của con người,
đồng thời có khả năng xử lý dữ liệu
với số lượng rất lớn và tốc độ cao.
Hiện mỗi ngày trên toàn cầu có
khoảng 2,2 tỷ GB dữ liệu mới (tương
đương 165.000 tỷ trang tài liệu)
được tạo ra và được các công ty, như
Google, Twitter, Facebook, Amazon,
Baidu, Weibo, Tencent hay Alibaba
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thu thập để tạo thành “dữ liệu lớn” (big
data). Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực
liên quan đến chuyên ngành khoa học
máy tính và công nghệ thông tin, bản
chất của trí tuệ nhân tạo vẫn do con
người làm ra, họ xây dựng các thuật
toán, lập trình bằng các công cụ phần
mềm công nghệ thông tin, giúp các
máy tính có thể tự động xử lý các hành
vi thông minh như con người.
Trí tuệ nhân tạo có khả năng tự
thích nghi, tự học và tự phát triển, tự
đưa ra các lập luận để giải quyết vấn
đề, có thể giao tiếp như người…tất cả
là do AI được cài một cơ sở dữ liệu lớn,
được lập trình trên cơ sở dữ liệu đó và
tái lập trình trên cơ sở dữ liệu mới sinh
ra. Cứ như vậy cấu trúc của AI luôn
luôn thay đổi và thích nghi trong điều
kiện và hoàn cảnh mới. Dự báo đến
năm 2030 của công ty kiểm toán và tư
vấn tài chính PwC, GDP toàn cầu có
thể tăng trưởng thêm 14% từ sự hỗ trợ
của trí tuệ nhân tạo, AI đã xuất hiện
trong nhiều ngành, từ cung cấp dịch vụ
mua sắm ảo và ngân hàng trực tuyến
đến giảm chi phí đầu tư trong sản xuất
và hợp lý hóa chẩn đoán trong chăm
sóc sức khỏe. AI đã thúc đẩy hầu hết
các ngành công nghiệp tiến lên và thay
đổi cuộc sống của nhiều người.
Trong lịch sử phát triển của mình
từ năm 1960 đến năm 2018, thế giới
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đã có gần 340.000 sáng chế đồng dạng
và hơn 1,6 triệu bài báo khoa học liên
quan đến phát triển trí tuệ nhân tạo
được công bố. Trong thập niên 80, AI
đã bắt đầu được quan tâm, nhưng đến
những năm 2012 sự tăng tốc mới trở
nên mạnh mẽ. Giai đoạn 2006-2012,
số công bố sáng chế bình quân tăng
8% trong một năm, nhưng đến giai
đoạn 2012-2017 mức tăng đã đạt 28%
trong một năm. Số lượng đơn sáng chế
liên quan đến AI tăng từ 8.515 trong
năm 2006 lên đến 12.473 năm 2011
và 55.660 năm 2017 (tăng gấp 6, 5 lần
trong vòng 12 năm).
Trong nghiên cứu khoa học, các
công bố bài báo liên quan đến AI cũng
tăng lên rất nhanh chóng, đặc biệt
trong thời gian đến năm 2018 gần đây
với 1.636.649 bài báo được công bố.
Sự xuất hiện của các bài báo khoa học
về AI bắt đầu sớm hơn 10 năm trước
khi diễn ra cuộc chạy đua bảo hộ sáng
chế công nghệ AI. Chứng tỏ, kết quả
của nghiên cứu khoa học cơ bản về AI
đã có hiệu quả về mặt ứng dụng khi
các cuộc đua đăng ký bảo hộ sáng chế
gia tăng sau đó.
Theo Mediastandard, AI được chia
làm ba loại gồm trí thông minh nhân
tạo hẹp (ANI), trí thông minh phổ
biến nhân tạo (AGI) và trí tuệ siêu
nhân tạo (ASI). Những dự đoán về ứng
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dụng công nghệ AI trong nhiều lĩnh
vực khác nhau, các nhà nghiên cứu,
doanh nghiệp, khởi nghiệp và chính
phủ có thể định hướng mục tiêu phát
triển trong tương lai.
Đối với việc hỗ trợ hệ thống cổng
thông tin chính phủ, công nghệ AI có
thể là chìa khóa để tiến tới việc cải tiến
cải cách hành chính hiệu quả, triệt để,
giúp thay đổi đáng kế và giải quyết
nhiều vấn đề bất cập hiện nay về quản
lý và điều hành của các cơ quan quản
lý nhà nước các cấp. Điển hình là việc
ứng dụng AI vào hệ thống chatbot (trả
lời tự động) và trợ lý ảo tại các trung
tâm hành chính. Điều này cho phép
người dân truy vấn thông tin nhận
được câu trả lời nhanh chóng, hiệu
quả cũng như ngăn chặn tình trạng
xếp hàng, chờ đợi như trước kia.
Với lượng dữ liệu khổng lồ lưu trữ
trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, AI
có khả năng tổ chức và kết hợp nhiều
bộ dữ liệu để rút ra thông tin, cũng
như tóm tắt một loạt các dạng dữ liệu.
Tuy nhiên để triển khai được tốt hiệu
quả, vấn đề an ninh mạng và bảo mật
thông tin cũng cần được hệ thống AI
quan tâm và vá kín.
Đối với việc phát triển nhận dạng
khuôn mặt, việc nhận diện khuôn mặt
bằng AI là ứng dụng trí tuệ nhân tạo
vào việc xác minh đặc tính gương
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mặt, máy tính tự động xác định,
nhận dạng một người nào đó từ một
bức hình ảnh kỹ thuật số hoặc một
khung hình trong video. Nhận diện
khuôn mặt bằng công nghệ AI thuộc
một nhánh của thị giác máy tính, mà
thị giác máy tính tốt hơn rất nhiều so
với mắt thường của con người. Một
trong những cách xác định là dựa vào
những điểm nút của khuôn mặt. Công
nghệ AI có thể đo tới 80 điểm nút
(khoảng cách giữa các điểm trên một
khuôn mặt giúp cơ chế nhận dạng
khuôn mặt (FR) trở nên dễ dàng hơn.
Với cơ chế FR, một mạng lưới
dạng thần kinh được hình thành trong
hệ thống bằng cách nhập dữ liệu để
tạo nhận dạng mẫu và những dữ liệu
này bao gồm hình ảnh khuôn mặt
của hàng triệu người được tổng hợp
từ nhiều nguồn khác nhau như mạng
xã hội, trang web, camera giám sát
có chức năng ghi nhận các ứng dụng
khác có khai báo nhận dạng khuôn
mặt…AI triển khai thuật toán lưu trữ
khoảng cách các điểm nút trong cơ
sở dữ liệu của nó, quét nhận dạng và
khớp định danh cá nhân với dữ liệu
đang có.
Hiện nay ứng dụng này được tích
hợp với các hệ thống giám sát như tại
cổng chấm công của công ty, các hệ
thống giám sát tại sân bay, ga tàu, nơi
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công cộng; nhận diện khuôn mặt trong
hệ thống an ninh quốc gia; trong hệ
thống bảo an ngân hàng, tòa nhà…
Trong ngành vận tải, trí tuệ nhân
tạo được ứng dụng trên những phương
tiện vận tải tự lái, điển hình là ô tô. Sự
ứng dụng này góp phần mang lại lợi
ích kinh tế cao hơn nhờ khả năng cắt
giảm chi phí cũng như hạn chế những
tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy
nhiên việc ứng dụng này vẫn chưa
được phổ biến vì vẫn trong giai đoạn
thử nghiệm, nhưng với sự hỗ trợ của
thuật toán Deep Learning (học sâu)
với hàng hoạt các chức năng như nhận
dạng và xử lý hình ảnh; nhận dạng và
điều khiển bằng giọng nói, xử lý ngôn
ngữ tự nhiên; phát hiện vật cản, giải
quyết bài toán điều khiển thời gian
thực (real time) và xây dựng được một
cơ cở dữ liệu khổng lồ về hệ thống giao
thông và các tình huống giao thông…
thì ứng dụng này trong tương lai sẽ
sớm được đưa vào sử dụng.
Xe tự lái sẽ an toàn và xử lý thông
minh các tình huống vì chúng được
tích hợp nhiều tính năng tự động, các
bộ cảm biến xung quanh xe luôn được
phát tín hiệu phủ đủ rộng và đủ xa
để phát hiện vật cản giúp phát hiện
nhanh chóng các chướng ngại vật, các
camera nhận dạng các tín hiệu ảnh để
phân tích xử lý kịp thời theo các thuật
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toán với dữ liệu có sẵn (biển báo, chỉ
dẫn giao thông, theo dõi phương tiện,
người đi đường…)
Công nghệ AI đã mang lại thành
công lớn trong các ngành công nghiệp
khác nhau, tuy nhiên đỉnh cao phát
triển của nó vẫn chưa đến. Năm 2016,
thị trường toàn cầu của AI đạt trị giá 4
tỷ USD nhưng dự đoán sẽ lên tới 169
tỷ USD vào năm 2025 và 15.700 tỷ
USD vào năm 2035. Với xu thế phát
triển công nghệ và ứng dụng trong
đời sống xã hội đang thay đổi không
ngừng, công nghệ AI đang là điểm đến
nhiều hơn nữa của đa số các nhà khoa
học trong tương lai.
Theo: vietq.vn
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VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
1/ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TTRƯỜNG: 5 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ
ĐẤT ĐAI MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai
gồm: Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất; đăng ký quyền sử dụng đất
lần đầu; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại...
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ban
hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT về công bố thủ tục hành chính mới ban
hành; thủ tục hành chính được; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai
thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.
Nội dung công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung của Quyết
định này thay thế các nội dung thủ tục hành chính tương đương đã được công
bố tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 và Quyết định 3086/QDBTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo Quyết định có 5 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai, trong đó
có 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng không gồm: Thu
hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng
hàng không, sân bay sân dụng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng
không, sân bay dân dụng; giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay
dân dụng; gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.
01 Thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là: chấp
thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển
nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án
đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
Bên cạnh đó, danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực
đất đai bao gồm: 1 thủ tục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, 24 thủ
tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (có Văn phòng đăng ký đất đai),
12 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (chưa thành lập Văn phòng
đăng ký đất đai), 14 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 1 thủ
tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai gồm:
Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất; đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu;

39

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Số 36/2021

xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất; tách thửa hoặc hợp thửa đất; đính chính Giấy chứng
nhận đã cấp; đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã
cấp…
Quyết định của bổ sung 2 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm giải quyết
của cấp cấp huyện là: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử
dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích đo nhận, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho
quyền sử dụng đất trong các trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
đổi thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.
Thay thế thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình
cá nhân bằng thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,
cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)./.
Theo: bnews.vn
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