Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Số 39/2021

1

Số 39/2021

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

1/ Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Chấp hành Trung ương
nhất trí cao thông qua các nghị
quyết, kết luận của Hội nghị Trung
ương lần này; kêu gọi toàn Đảng,
toàn dân và toàn quân tăng cường
đoàn kết, thống nhất ý chí và hành
động, phát huy những kết quả quan
trọng, toàn diện đã đạt được trong
9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt
qua mọi khó khăn, thách thức, nhất
là những khó khăn do tác động của
đại dịch COVID-19, bao gồm cả
việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm
là phát triển kinh tế - xã hội và việc

thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng.
Thực hiện Chương trình làm việc
toàn khóa, từ ngày 04/10/2021 đến
ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội,
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư
để thảo luận và cho ý kiến về các
nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội
năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình
hình thực hiện ngân sách nhà nước
năm 2021, dự toán ngân sách nhà
nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính

02

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

- ngân sách nhà nước 3 năm 2022 2024; chủ trương lùi thời điểm thực
hiện cải cách chính sách tiền lương
theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của
Hội nghị Trung ương 7 khóa XII;
kết quả công tác phòng, chống dịch
COVID-19 và quan điểm, chủ trương
về phòng, chống dịch trong tình hình
mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
sửa đổi, bổ sung quy định về những
điều đảng viên không được làm; và
một số vấn đề quan trọng khác. Đồng
chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc
Hội nghị.
1. Về kinh tế - xã hội năm 2021 2022
Ban Chấp hành Trung ương đã
dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý
cụ thể vào các báo cáo về tình hình
kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2022; tình hình thực hiện ngân sách
nhà nước năm 2021, dự toán ngân
sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch
tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
2022 - 2024; cũng như việc lùi thời
điểm thực hiện cải cách chính sách
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tiền lương theo Nghị quyết số 27NQ/TW. Trung ương thống nhất nhận
định, năm 2021 - năm đầu triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng - bên cạnh thuận lợi, nước ta đối
mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân,
hệ thống chính trị và cộng đồng doanh
nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp
tục có một số chuyển biến tích cực
trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn
biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một
số địa phương: Kinh tế vĩ mô ổn định,
lạm phát được kiểm soát, các cân đối
lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ
vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho
công tác phòng, chống dịch bệnh và
các nhiệm vụ cấp bách khác... Bên
cạnh những kết quả, thành tích đạt
được, Trung ương cũng chỉ rõ những
khó khăn, thách thức mới đang đặt
ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc
phục; phân tích làm rõ các nguyên
nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan;
đối chiếu, phân tích khả năng hoàn
thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực
hiện kế hoạch năm 2021.
Ban Chấp hành Trung ương
cũng cơ bản tán thành nội dung báo
cáo về tình hình phòng, chống dịch
COVID-19; quan điểm, chủ trương
và giải pháp về phòng, chống dịch
trong tình hình mới. Ban Chấp hành
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Trung ương thống nhất nhận định:
Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, dịch
COVID-19 với biến chủng Delta lây
lan nhanh và nguy hiểm hơn, diễn
biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh
hưởng lớn, tác động tiêu cực đến
mọi mặt của đời sống kinh tế, văn
hóa, xã hội nước ta; đến đời sống vật
chất cũng như tinh thần của Nhân
dân và tâm lý, tâm trạng xã hội; đặc
biệt, đã cướp đi sinh mạng của hàng
nghìn đồng bào, trong đó có cả cán
bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang,
các y, bác sĩ, nhân viên y tế và cán bộ
cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch. Tuy
nhiên, với sự vào cuộc chủ động, tích
cực của toàn hệ thống chính trị, trong
đó, nổi bật là vai trò, trách nhiệm của
mỗi người dân trên mặt trận phòng,
chống dịch bệnh, đã góp phần quan
trọng khống chế kịp thời những vấn
đề mới phát sinh do tác động bất lợi
của dịch COVID-19 gây ra.
Trên cơ sở phân tích, dự báo các
khả năng có thể xảy ra, bám sát với
tình hình thực tiễn, nhất là tình hình
dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta
trong thời gian tới, Trung ương xác
định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu
cơ bản, quan trọng nhất; các định
hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm
vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình
triển khai thực hiện cụ thể cho năm
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2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có
tính khả thi cao, đáp ứng được yêu
cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước
hằng năm, gắn với việc phòng, chống,
kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ
trình cải cách chính sách tiền lương.
2. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ban Chấp hành Trung ương thống
nhất xác định sự lãnh đạo của Đảng
là nhân tố hàng đầu quyết định mọi
thắng lợi của cách mạng Việt Nam;
công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ
then chốt và thường xuyên tự đổi mới,
tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của Đảng.
Thực hiện các Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI, khóa XII và các
quyết định, quy định của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, trong thời gian qua, chúng
ta đã đạt được nhiều kết quả bước
đầu rất quan trọng, có bước đột phá
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng: Nhận thức, trách nhiệm của
cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng
viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ
hơn những biểu hiện suy thoái, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đoàn
kết, thống nhất trong Đảng được tăng
cường; huy động được sức mạnh tổng
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hợp của cả hệ thống chính trị và sự
vào cuộc của Nhân dân tham gia đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ... Kết quả công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng được toàn Đảng, toàn
dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao.
Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ,
đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn,
đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có
lúc, có bộ phận còn diễn biến phức
tạp, tinh vi hơn.
Phát huy tinh thần trách nhiệm,
thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực
tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan,
đơn vị đang công tác, các đồng chí Ủy
viên Trung ương đã nghiên cứu, thảo
luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến
thiết thực, cụ thể về tình hình, nguyên
nhân, cũng như xác định rõ các mục
tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và
những chủ trương, biện pháp phù hợp
đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là
những giải pháp có tính đột phá trong
nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy
mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn
chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính
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trị, đạo đức, lối sống, những hành vi
tham nhũng, tiêu cực và những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Ban Chấp hành Trung ương cũng
xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào
dự thảo Quy định mới về những điều
đảng viên không được làm, bảo đảm
đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ,
dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ
kiểm tra, giám sát, góp phần điều
chỉnh nhận thức và hành vi của cán
bộ, đảng viên theo hướng tích cực,
đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới;
đồng thời, coi đây là căn cứ, cơ sở
quan trọng để xem xét, xử lý các vi
phạm của cán bộ, đảng viên.
3. Ban Chấp hành Trung ương
nhất trí cao thông qua các nghị quyết,
kết luận của Hội nghị Trung ương lần
này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân tăng cường đoàn kết, thống
nhất ý chí và hành động, phát huy
những kết quả quan trọng, toàn diện
đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực
phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn,
thách thức, nhất là những khó khăn do
tác động của đại dịch COVID-19, bao
gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung
tâm là phát triển kinh tế - xã hội và
việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần
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thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng./.
Theo: chinhphu.vn
2/ Thủ tướng Phạm Minh Chính
chủ trì phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 9
Sáng ngày 2/10, Thủ tướng Phạm
Minh Chính chủ trì phiên họp Chính
phủ thường kỳ tháng 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Ảnh: VGP/
Nhật Bắc

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Phạm Bình
Minh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ
tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ
Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch
nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo
các bộ, ngành, cơ quan, Trung ương;
đồng chí Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng
Bí thư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh
Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ
Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo
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các địa phương tham dự phiên họp tại
các điểm cầu địa phương.
Chính phủ tập trung thảo luận về
hai nội dung: Tình hình KTXH tháng
9 và 9 tháng năm 2021; thảo luận kỹ
hơn về các biện pháp thích ứng an
toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch
COVID-19 và từng bước mở cửa trở
lại, đưa cuộc sống về điều kiện bình
thường mới. Trong đó, Chính phủ
dành phần đầu phiên họp để thảo luận,
lắng nghe các ý kiến địa phương góp
ý vào dự thảo thích ứng an toàn, linh
hoạt và hiệu quả với dịch COVID-19.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ
tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vừa
qua, chúng ta đã thực hiện việc giãn
cách và tăng cường giãn cách xã hội ở
23 tỉnh, thành phố và đạt kết quả nhất
định bước đầu. Ban chỉ đạo quốc gia
đã thống nhất cần có lộ trình thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu
quả dịch bệnh, chỉ đạo Bộ Y tế xây
dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời, gửi
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và lấy ý kiến tới tận cấp huyện,
cấp xã. Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y
tế cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các
cơ quan liên quan, lắng nghe, tham
khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa
học… về dự thảo.
Bên cạnh các ý kiến đồng thuận,
cũng có các ý kiến khác nhau về dự
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thảo hướng dẫn, cho nên Chính phủ
tiếp tục dành thời gian của phiên họp
để lấy thêm ý kiến các địa phương.
“Đây là vấn đề khó. Như tôi đã nói
nhiều lần, càng khó khăn, phức tạp,
nhạy cảm càng phải giữ vững nguyên
tắc, phát huy dân chủ, huy động trí
tuệ tập thể, cầu thị, lắng nghe ý kiến
của nhau, để chúng ta có đầy đủ thông
tin, đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn
để xây dựng hướng dẫn”, Thủ tướng
nhấn mạnh.
Qua gần 2 năm phòng chống dịch,
chúng ta đã hiểu rõ hơn về virus và
dịch bệnh, tuy nhiên, dịch bệnh vẫn
khó lường, một văn bản không thể
điều chỉnh hết toàn bộ mọi góc cạnh
của cuộc sống từ Trung ương tới cấp
xã, phường, nhất là khi chúng ta lấy
xã, phường làm pháo đài, người dân
là chiến sĩ trong phòng chống dịch.
Việc xây dựng dự thảo được tiến
hành thận trọng với mục tiêu làm sao
phù hợp nhất có thể trong điều kiện
hiện nay. Đây là hướng dẫn tạm thời
vì việc chống dịch chưa có tiền lệ,
diễn biến nhanh, phức tạp, liên quan
tới tất cả công dân, liên quan tới mọi
lĩnh vực như an ninh trật tự, phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội, cần vừa làm
vừa rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung,
hoàn thiện dần.
“Không có phương án hoàn hảo,
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chúng ta chọn phương án tối ưu, đặc
biệt không để ách tắc giao thông, ách
tắc các chuỗi cung ứng mà chúng ta
phải duy trì”, Thủ tướng phát biểu và
đề nghị các đại biểu góp ý để nhanh
chóng ban hành hướng dẫn trên phạm
vi cả nước, thực hiện nghiêm túc, nhất
quán từ Trung ương tới địa phương,
đồng thời vẫn phù hợp với các địa
bàn đặc thù như TP. Hồ Chí Minh, Hà
Nội…
Theo: chinhphu.vn
3/ Định kỳ chuyển đổi vị trí công
tác thanh tra 3-5 năm/lần
Thanh tra Chính phủ ban hành
Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy
định chi tiết danh mục và thời hạn
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại
Thanh tra Chính phủ và vị trí công
tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, phòng, chống tham nhũng.
Thông tư này áp dụng đối với
Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực
thuộc Thanh tra Chính phủ; thanh tra
cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra sở; ban
tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Theo Thông tư, danh mục định kỳ
chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh
tra Chính phủ gồm:
1. Vị trí làm công tác thanh tra.
2. Vị trí làm công tác tiếp công
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dân.
3. Vị trí làm công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo.
4. Vị trí làm công tác phòng,
chống tham nhũng.
5. Vị trí làm công tác giám sát,
thẩm định và xử lý sau thanh tra.
6. Vị trí làm công tác khác được
quy định tại Khoản 2, Điều 36,
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày
1/7/2019 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Phòng, chống tham nhũng.

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thanh tra 3-5
năm/lần.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu
rõ danh mục định kỳ chuyển đổi vị
trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại
chính quyền địa phương gồm:
1. Vị trí làm công tác thanh tra.
2. Vị trí làm công tác tiếp công
dân.
3. Vị trí làm công tác giải quyết
khiếu nại, tố cáo.
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4. Vị trí làm công tác phòng,
chống tham nhũng.
5. Vị trí làm công tác giám sát,
thẩm định và xử lý sau thanh tra.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí
công tác quy định trên là từ đủ 3 năm
đến 5 năm.
Thông tư này có hiệu lực thi hành
từ ngày 20/11/2021.
Theo: chinhphu.vn
4/ Kiến nghị 6 giải pháp tiếp tục
“gỡ khó” cho doanh nghiệp
Nhìn chung, việc triển khai các
chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp (DN) thời gian qua đã được
cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá
cao, góp phần giảm bớt những khó
khăn mà doanh nghiệp đang phải
gánh chịu, giúp DN có thể duy trì,
ổn định hoạt động sản xuất kinh
doanh và việc làm cho người lao
động.
Nhận định trên được Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí
Dũng đưa ra tại Hội nghị Thủ tướng
Chính phủ với doanh nghiệp năm
2021, diễn ra sáng nay 26/9.
Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đã chủ trì, phối hợp với bộ, ngành,
các cơ quan liên quan trình Chính phủ
ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP
ngày 9/9/2021 về hỗ trợ DN, hợp tác
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xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch
COVID-19.
Theo Báo cáo khảo sát của VCCI
về Nghị quyết 105, 91,5% doanh
nghiệp được khảo sát đã biết đến Nghị
quyết 105/NQ-CP; 81% DN cho biết
chính sách tại NQ 105 là kịp thời;
89% nhận thấy các mục tiêu của Nghị
quyết là phù hợp; 81,4% cho biết các
nhiệm vụ giải pháp sẽ giúp tháo gỡ
các khó khăn, vướng mắc của DN,
hợp tác xã hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị khẩn trương
rà soát, sửa đổi điều kiện, quy trình, thủ tục tạo điều
kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận các chính sách hỗ
trợ - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, kiến nghị phản ánh
của cộng đồng DN chỉ ra rằng, vẫn
còn một số hạn chế, tồn tại trong khâu
thực thi các chính sách, giải pháp hỗ
trợ DN. Việc triển khai của một số
chính sách còn khá cứng nhắc, thiếu
thống nhất ở một số địa phương, gây
khó khăn cho đối tượng hỗ trợ.
Cùng với đó, tỷ lệ DN tiếp cận
được với một số chính sách hỗ trợ
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về thuế, tín dụng, cho vay ưu đãi còn
thấp do thủ tục còn phức tạp, một số
điều kiện chưa phù hợp. Đặc biệt, vấn
đề các DN tiếp tục kiến nghị nhiều
nhất là việc khẩn trương có hướng
dẫn áp dụng các điều kiện tổ chức sản
xuất an toàn trong tình hình mới và
kế hoạch mở cửa của các địa phương
để DN có thể chủ động phương án sản
xuất kinh doanh.
Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
cho các DN trong bối cảnh hiện nay,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một
số nội dung.
Thứ nhất, các bộ, ngành, địa
phương nêu cao tinh thần, trách
nhiệm, thực hiện nghiên cứu các
nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết
số 105/NQ-CP với tinh thần hợp tác
công tư chặt chẽ để phát huy đồng
bộ nguồn lực của Nhà nước và DN;
khẩn trương rà soát, sửa đổi điều kiện,
quy trình, thủ tục tạo điều kiện thuận
lợi cho các DN tiếp cận các chính
sách hỗ trợ của Nhà nước; đẩy mạnh
triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp chuyển đổi số.
Thứ hai, Bộ Y tế khẩn trương ban
hành Hướng dẫn lộ trình trở lại trạng
thái bình thường mới và triển khai các
hoạt động kinh tế-xã hội bảo đảm an
toàn phòng, chống dịch COVID-19,
tạo điều kiện thuận lợi cho các DN
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tổ chức sản xuất kinh doanh sớm
nhất trong điều kiện bảo đảm an toàn
phòng chống dịch, trong đó, cần có
hướng dẫn cụ thể điều kiện tổ chức
sản xuất an toàn trong tình hình mới
để các địa phương và DN áp dụng
trong thực tế.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh hoạt
động của các Tổ công tác đặc biệt
của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ
khó khăn cho DN và người dân bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; rà
soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và
thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư các
bộ, ngành và địa phương.
Thứ tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
khẩn trương trình Chính phủ xem xét,
ban hành Chương trình phục hồi kinh
tế bền vững đến năm 2023, trong đó
có các giải pháp hỗ trợ khu vực DN
phục hồi.
Kiến nghị thứ năm liên quan đến
nhiệm vụ của các địa phương. Theo
đó, mỗi địa phương cần khẩn trương
xây dựng và công bố kế hoạch phục
hồi kinh tế, kế hoạch mở cửa trong
tình hình mới. Đồng thời, cùng với
DN, thống nhất phương án, điều kiện
tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn,
thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở
địa phương và điều kiện thực tế của
DN; hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà
máy. Cùng với đó là nghiên cứu, đề
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xuất các giải pháp nhằm xây dựng
Chương trình phục hồi kinh tế bền
vững đến năm 2023, đồng thời tăng
cường đối thoại giữa DN và chính
quyền địa phương.
Nội dung cuối cùng là trách nhiệm
của cộng đồng doanh nghiệp và hiệp
hội. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí
Dũng, càng khó khăn thì các DN và
hiệp hội càng phải nêu cao tinh thần
dân tộc, đoàn kết thống nhất, liên kết,
hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác chia sẻ; chủ
động đổi mới mô hình sản xuất kinh
doanh, tái cấu trúc DN trên nền tảng
số; đóng góp sáng kiến cho Chương
trình phục hồi kinh tế. Ngoài ra, các
Hiệp hội cần chủ động nghiên cứu,
đánh giá thách thức và thời cơ của
ngành, lĩnh vực, kịp thời chia sẻ,
hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn cho DN hội
viên và ngành hàng; tăng cường tính
liên kết giữa các DN hội viên, hợp tác
cùng phát triển.
“Với tất cả những chỉ đạo quyết
liệt của Đảng và Nhà nước, đặc biệt
là sự quan tâm của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, sự đoàn kết thống
nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực của
cả hệ thống chính trị, nhất là cộng
đồng DN và doanh nhân, Việt Nam
nhất định sẽ sớm chiến thắng được
dịch bệnh và DN Việt Nam sẽ nhanh
chóng thay đổi, nâng cao khả năng

10

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

thích ứng, sức chống chịu để bứt phá,
tạo lập vị thế mới trước những thách
thức toàn cầu đầy biến động và khó
lường hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn
Chí Dũng tin tưởng.
Theo: chinhphu.vn

Số 39/2021
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

5/ 90% hồ sơ tiếp nhận trên
Cổng dịch vụ công TP Hà Nội được
giải quyết đúng hạn
9 tháng qua, UBND TP Hà Nội
tiếp nhận 1,4 triệu hồ sơ trên Cổng
dịch vụ công thành phố; tỷ lệ hồ sơ
giải quyết đúng hạn đạt 90%.
UBND TP Hà Nội vừa có Báo cáo
số 268/BC-UBND về công tác cải
cách hành chính 9 tháng năm 2021
của TP.
Theo đó, 9 tháng qua, UBND TP
đã ban hành 21 quyết định công bố
danh mục thủ tục hành chính thuộc
các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo,
NN&PTNT, thanh tra, công thương,
giao thông - vận tải, văn hóa - thể

thao, nội vụ, khoa học - công nghệ, lao
động - thương binh và xã hội, ngoại
vụ. Trong đó, công bố 533 danh mục
thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ
tục, bãi bỏ 429 thủ tục. Số lượng hồ
sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công
thành phố đạt trên 1,4 triệu hồ sơ; tỷ
lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%.
Thành phố đã tích hợp ứng dụng
biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính
công ích trên hệ thống. Đồng thời,
bảo đảm 100% thủ tục hành chính
của thành phố đều được thực hiện tại
bộ phận “một cửa”; 100% quyết định
công bố thủ tục hành chính sau khi
ban hành đã được công khai theo quy
định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ
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tục hành chính, tại nơi tiếp nhận, giải
quyết thủ tục hành chính và các hình
thức khác theo quy định…
3 tháng cuối năm 2021, UBND TP
tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả
10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác
cải cách hành chính. Trong đó, tập
trung vào việc tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng
bộ, hiệu quả trong công tác này gắn
với việc thực hiện chủ đề công tác
năm 2021 của thành phố; thực hiện
rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy
phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất
sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai
thác tối đa, sử dụng hiệu quả mọi
nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc
thù của Hà Nội; tiếp tục rà soát, đơn
giản hóa các thủ tục hành chính; xây
dựng quy chế liên thông và công bố,
công khai những quy định các thủ tục
hành chính.
Theo: kinhtedothi.vn
6/ TP Thủ Đức lên kế hoạch 3
giai đoạn để tiếp nhận và giải quyết
thủ tục hành chính
Từ nay đến 30-10, TP Thủ Đức
tiếp nhận các thủ tục hành chính đã
được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4; đồng thời phối hợp với đơn vị bưu
chính công ích để tiếp nhận và trả
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kết quả hồ sơ thủ tục hành chính
theo hình thích trực tuyến, qua bưu
chính công ích.
TP Thủ Đức (TPHCM) vừa có
thông báo về việc tiếp nhận, xử lý,
giải quyết thủ tục hành chính tại bộ
phận một cửa trên địa bàn TP Thủ
Đức. Theo đó, TP Thủ Đức tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính theo 3
giai đoạn.

Từ nay đến 30-10, chỉ các trường hợp thủ tục hành
chính đặc biệt, cấp bách mới được tiếp nhận trực tiếp
và đề nghị trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

Giai đoạn 1 (từ 1-10 đến hết 3010), tiếp nhận các thủ tục hành chính
đã được cơ quan, đơn vị cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4; đồng thời các cơ quan, đơn vị phối
hợp với đơn vị bưu chính công ích để
tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục
hành chính theo hình thích trực tuyến,
qua bưu chính công ích.
Các trường hợp thủ tục hành chính
đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực
tiếp và đề nghị trả kết quả qua dịch vụ
bưu chính.
Giai đoạn 2 (từ 1-11-2021 đến 151-2022), TP Thủ Đức khuyến khích,
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ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả
qua dịch vụ bưu chính nhằm hạn chế
tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung
đông người tại trụ sở cơ quan, đơn vị.
Ngoài phạm vi Danh mục thủ tục
hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp
nhận trực tiếp, thủ trưởng các phòng
chuyên môn và UBND 34 phương chủ
động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ
tục hành chính tiếp nhận, xử lý, trả kết
quả phù hợp với yêu cầu phòng chống
dịch Covid-19 và tình hình thực tế tại
đơn vị.
Giai đoạn 3 (sau ngày 15-1-2022),
thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính
đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.
Tiếp tục khuyến khích, ưu tiên cá
nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực
hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ
bưu chính.
Các cá nhân, đại diện tổ chức đến
trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ
tục hành chính trong giai đoạn 1 phải
tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19,
còn giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì phải
được cấp Thẻ xanh Covid. Trường hợp
cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp
Thẻ vàng Covid phải có kết quả xét
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có
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thể test nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm
quyền và được cập nhật thông tin tại
hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.
UBND TP Thủ Đức cũng yêu cầu
các phòng chuyên môn, Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND
34 phường tăng cường công tác tuyên
truyền hướng dẫn người dân thực hiện
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 5;
đồng thời cử nhân sự trực tiếp tiếp nhận
hồ sơ tại bộ phận một cửa ở 3 khu vực
và bộ phận một cửa 34 phường.
Theo: sggp.org.vn
7/ Thúc đẩy phát triển doanh
nghiệp công nghệ số tại Hòa Bình
UBND tỉnh Hòa Bình ban hành
kế hoạch phát triển doanh nghiệp
công nghệ số, hướng đến năm 2030
hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số
của tỉnh.
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước làm
chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận,
xây dựng các sản phẩm và sáng tạo
các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh
doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều
công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ
số, ngày 4/10/2021, Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KHUBND về phát triển doanh nghiệp
công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa
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Bình giai đoạn 2021-2025 và định
hướng đến năm 2030.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh
đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh
có ít nhất 2 doanh nghiệp công nghệ
số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh
vực; sản phẩm phần mềm, nội dung
số và dịch vụ công nghệ thông tin của
doanh nghiệp trong tỉnh đáp ứng tốt
yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng
chính quyền điện tử, chính quyền số,
kinh tế số và đô thị thông minh phục
vụ hiệu quả các cơ quan, tổ chức và
người dân, góp phần thực hiện công
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.
Đến năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất
5 doanh nghiệp công nghệ số đáp ứng
yêu cầu là nguồn lực hỗ trợ xây dựng
đô thị thông minh, chính quyền số,
phát triển kinh tế số, ứng dụng thành
tựu công nghệ số rộng khắp trong các
lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện
chuyển đổi số của tỉnh. Bằng những
mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn
sẽ thúc đẩy việc hình thành và phát
triển doanh nghiệp công nghệ số trên
địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát
triển chính quyền số, chuyển đổi số
và kinh tế số tại địa phương.
Để đạt được mục tiêu trên, Kế
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hoạch đã chỉ rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm triển khai trong giai đoạn
2021-2025, bao gồm: Xây dựng và
hoàn thiện các cơ chế chính sách phát
triển doanh nghiệp công nghệ số tại
địa phương; phát triển hạ tầng số; phát
triển sản phẩm công nghệ số Make in
Viet Nam; phát triển nhân lực công
nghệ số; phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số;
tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận
thức về phát triển doanh nghiệp công
nghệ số tại địa phương và bảo đảm
kinh phí.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở
Thông tin và Truyền thông chủ trì,
đầu mối, hướng dẫn triển khai thực
hiện Kế hoạch này và thường xuyên
rà soát kết quả thực hiện, đề xuất cập
nhật, điều chỉnh nội dung thực hiện
cho phù hợp với thực tế tình hình triển
khai. Định kỳ hằng năm, Sở Thông tin
và Truyền thông báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh kết quả đạt được; đồng thời
phối hợp với các cơ quan liên quan đề
xuất các nguồn kinh phí Trung ương,
địa phương và vận động nguồn kinh
phí khác để triển khai các nội dung,
nhiệm vụ đã nêu.
Sở cũng có trách nhiệm tổng hợp
định kỳ các sản phẩm công nghệ số
hiện có trên địa bàn tỉnh sẵn sàng cung
cấp của doanh nghiệp; tổng hợp nhu
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cầu ứng dụng sản phẩm công nghệ số
của các cơ quan nhà nước, các tổ chức
kinh tế - xã hội và công bố trên Cổng
thông tin điện tử tỉnh.
Các sở, ban, ngành, địa phương,
đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được
phân công triển khai thực hiện. Trong
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc các đơn vị, địa phương
kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và
Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết
theo quy định.
Theo: vtc.vn
8/ Tổ chức, sắp xếp các đơn vị,
phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ
TP Cần Thơ
UBND TP Cần Thơ vừa ban
hành Quyết định số 2464/QÐUBND về việc tổ chức lại tổ chức
thuộc, trực thuộc và giải thể Chi cục
Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội
vụ.
Theo đó, thành lập Phòng Cải cách
hành chính - Văn thư, lưu trữ (trên cơ
sở tiếp nhận chức năng cải cách hành
chính của Phòng Cải cách hành chính,
Xây dựng chính quyền và Công tác
thanh niên; tiếp nhận toàn bộ chức
năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về
văn thư, lưu trữ của Chi cục Văn thư Lưu trữ). Ðồng thời, tổ chức lại Phòng
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Cải cách hành chính, Xây dựng chính
quyền và Công tác thanh niên, thành
Phòng Xây dựng chính quyền và Công
tác thanh niên.
UBND thành phố cũng quyết định
giải thể Phòng Hành chính - Tổng hợp,
Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Thi đua Khen thưởng; sáp nhập Phòng Hành
chính - Tổng hợp vào Phòng Nghiệp
vụ 2, thành Phòng Nghiệp vụ 2 thuộc
Ban Tôn giáo.
Theo: baocantho.com.vn
9/ Sở Tư pháp Điện Biên điểm
sáng trong cải cách hành chính
Theo công bố mới nhất của
UBND tỉnh Điện Biên về chỉ số cải
cách hành chính (CCHC) năm 2020,
Sở Tư pháp tỉnh là đơn vị đứng đầu
bảng xếp hạng so với các cơ quan
chuyên môn tại địa phương.
Triển khai nhiều giải pháp
Để có được kết quả đó, thời gian
qua Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã nỗ
lực triển khai nhiều giải pháp, cách
làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với
điều kiện thực tiễn địa phương. Hàng
năm, các lĩnh vực công tác đều hoàn
thành so với nhiệm vụ, chỉ tiêu được
giao, trong đó một số nhiệm vụ hoàn
thành vượt mức. Đây là nhân tố quan
trọng góp phần vào sự phát triển chung
của tỉnh.
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Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc
Sở Tư pháp Điện Biên cho biết: Những
năm qua, Sở luôn xác định CCHC
làm nhiệm vụ quan trọng trong công
tác tư pháp. Nên Sở luôn bám sát các
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ,
ngành Trung ương và của UBND tỉnh
về CCHC đến công chức, viên chức,
người lao động. Đồng thời, xây dựng,
ban hành kế hoạch CCHC, xây dựng
nền hành chính dân chủ, trong sạch,
vững mạnh, từng bước hiện đại; tạo
ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức đủ phẩm chất và năng lực; giúp
hệ thống các cơ quan hành chính Nhà
nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả,
đáp ứng yêu cầu phát triển của địa
phương.
Đáng chú ý là nhiệm vụ cải cách
thể chế được chỉ đạo, triển khai đồng
bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh
vực; các văn bản quy phạm pháp luật
(QPPL) khi tham mưu ban hành đều
tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy
định; công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật được thực hiện đảm
bảo đúng tiến độ; nhiệm vụ kiểm soát
thủ tục hành chính (TTHC), việc tổ
chức cán bộ, tài chính công và công
tác hiện đại hóa hành chính được tham
mưu đảm bảo chất lượng và đúng tiến
độ.
Với nhiệm vụ được giao Sở Tư
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pháp đã chủ động theo dõi các văn
bản QPPL do UBND tỉnh ban hành
cập nhật vào cơ sở dữ liệu Quốc gia
về pháp luật bảo đảm kịp thời. Theo
đó, 100% các văn bản QPPL do tỉnh
ban hành đã được Sở Tư pháp cập
nhật, kiểm tra và công khai trên cơ sở
dữ liệu Quốc gia về pháp luật và trên
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách
hành chính.

Công tác tổ chức bộ máy và đào
tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm,
bố trí công việc theo đúng trình độ, vị
trí việc làm, tạo điều kiện cho công
chức, viên chức tham gia các lớp
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn… Công tác hiện đại hóa
nền hành chính được Sở quan tâm,
chỉ đạo sát sao. Qua đó, ý thức trách
nhiệm trong giải quyết công việc của
đội ngũ công chức, viên chức tại đơn
vị không ngừng được nâng lên. Các
trang thiết bị ứng dụng công nghệ
thông tin được sửa chữa, nâng cấp kịp
thời, phục vụ tốt cho công tác chuyên
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môn, thúc đẩy kết quả giải quyết
TTHC và các nhiệm vụ chuyên môn
đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
luôn chú trọng đổi mới phong cách làm
việc của đội ngũ công chức, viên chức,
thực hiện tốt quy chế dân chủ trong
hoạt động của cơ quan, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ được giao. Những thông
tin về TTHC được niêm yết công khai,
minh bạch, đầy đủ, thường xuyên và
rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả
kết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân
khi đến giao dịch công việc, giảm bớt
thời gian trong thực hiện TTHC. Đồng
thời, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công
việc và đảm bảo đúng pháp luật.
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết tăng cao
Thống kê năm 2020, Sở Tư pháp
đã nhận giải quyết 12.769 hồ sơ, trong
đó tổng số hồ sơ đã giải quyết trước và
đúng hạn là 12.709 hồ sơ, số hồ sơ đang
giải quyết trong hạn 60 hồ sơ, không
có hồ sơ quá hạn. Việc tiếp nhận hồ
sơ và giải quyết TTHC tại đơn vị được
thực hiện theo đúng quy định về trình
tự, cách thực thực hiện, thành phần hồ
sơ, phí lệ phí, mẫu đơn, mẫu tờ khai.
Về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC
lĩnh vực tư pháp, đơn vị cũng đã thực
hiện đánh giá 6 TTHC, giảm thời gian
được 2 TTHC.
Ngoài ra, Sở Tư pháp đã tham gia ý
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kiến đối với 196 văn bản, các văn bản
này đều không có quy định về TTHC;
thẩm định 67 dự thảo văn bản QPPL;
tham mưu công bố chuẩn hóa danh
mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi
bỏ trong các lĩnh vực: Quốc tịch, đấu
giá tài sản, luật sư, tư vấn pháp luật,
chứng thực… Các TTHC được công
bố, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải
quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả đã được cập nhật, bổ sung kịp
thời trên bảng niêm yết TTHC và trên
trang dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ
https://dichvucong.dienbien.gov.vn.
Theo ông Phạm Đình Quế: Để
tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác
cải cách TTHC, thời gian tới Sở Tư
pháp sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng
phần mềm đăng ký, quản lý của tỉnh
Điện Biên; đẩy mạnh xử lý văn bản,
hồ sơ công việc trên môi trường mạng;
sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi
công việc; thực hiện gửi, nhận văn bản
điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản
lý văn bản và điều hành giữa các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện
Biên; tăng cường triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký
số cá nhân, đảm bảo tỷ lệ xử lý văn
bản, hồ sơ công việc trên môi trường
mạng; tích cực sử dụng mạng công
nghệ để điều hành công việc nhằm rút
ngắn thời gian hội họp, giảm giấy tờ
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hành chính và nâng cao hiệu quả lãnh
đạo, chỉ đạo của người đứng đầu.
Với những định hướng đúng đắn,
cách làm khoa học, hiệu quả, Sở Tư
pháp tỉnh Điện Biên được đánh giá là
đơn vị đứng đầu về chỉ số CCHC của
tỉnh. Đó là kết quả của sự nỗ lực của
tập thể cán bộ công chức, viên chức,
người lao động tại cơ quan, góp phần
đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế
- xã hội ở địa phương.
Theo: baophapluat.vn
10/ Hà Giang: CCHC phải đảm
bảo vai trò lãnh đạo toàn diện,
thống nhất của cấp ủy Đảng từ tỉnh
đến cơ sở
Chủ tịch UBND tỉnh Hà
Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị các
cấp, ngành trên địa bàn cần tiếp tục
quán triệt quan điểm chỉ đạo: Công
tác cải cách hành chính phải đảm
bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, thống
nhất của cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ
sở. Đồng thời, là nhiệm vụ thường
xuyên, trọng tâm, xuyên suốt của
các cấp, các ngành và cả hệ thống
chính trị.
Chiều 5/10, Ban chỉ đạo Cải cách
hành chính (CCHC) tỉnh Hà Giang
tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh
nhằm đánh giá công tác CCHC, năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 9 tháng
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đầu năm 2021, công tác kiểm soát thủ
tục hành chính (TTHC), cơ chế “một
cửa”, “một cửa liên thông”, giai đoạn
2018-2021; triển khai đổi mới cơ chế
“một cửa”, “một cửa liên thông”.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành
chính (CCHC) tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, các ý kiến đã
đi sâu phân tích, đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ CCHC 9 tháng
đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quý
IV năm 2021 nhằm giữ và thăng hạng
bền vững các chỉ số liên quan đến
CCHC; đề ra các giải pháp cải thiện
và nâng cao chỉ số PCI, đổi mới việc
thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa
liên thông” gắn với cung cấp dịch vụ
số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai
đoạn 2021 - 2025.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục
quán triệt quan điểm chỉ đạo: Công
tác CCHC phải đảm bảo vai trò lãnh
đạo toàn diện, thống nhất của cấp
ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở. CCHC là
nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm,
xuyên suốt của các cấp, các ngành và
cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò,
trách nhiệm người đứng đầu.
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Đồng chí nêu rõ, cần phấn đấu
hoàn thành 100% nhiệm vụ, mục tiêu
CCHC năm 2021; quyết tâm hoàn
thành mục tiêu kép, vừa quyết liệt
phòng, chống dịch COVID-19, vừa
tập trung phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt
động của các cơ quan hành chính Nhà
nước theo hướng chuyên môn hóa,
tách hoạt động chuyên môn với nhiệm
vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho
các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh giải
quyết TTHC trên môi trường điện tử,
ứng dụng chữ ký số trong giải quyết
TTHC nhằm thực hiện quy trình “5 tại
chỗ”...
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Giang đã giao nhiệm vụ cụ thể
cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Sở
Tư pháp chủ trì, tham mưu duy trì và
nâng cao chất lượng ban hành văn bản
quy phạm pháp luật; thường xuyên rà
soát, kiểm tra, hệ thống hóa các văn
bản quy phạm pháp luật. Sở Nội vụ
chủ trì, phối hợp hoàn thành việc sắp
xếp tổ chức bộ máy theo Đề án số 29
của UBND tỉnh; thực hiện đánh giá
chỉ số CCHC năm 2021 của các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố bảo đảm khách quan, trung thực,
chính xác. Sở Thông tin và Truyền
thông phối hợp với các cơ quan liên
quan có giải pháp nâng cao chất lượng
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các trạm thu phát sóng di động, tăng
dung lượng trao đổi thông tin qua hộp
thư công vụ, khắc phục các lỗi trên
trang Dịch vụ công, hệ thống thông tin
điện tử “một cửa”...

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành
chính tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, toàn tỉnh Hà
Giang có 1.895 TTHC, trong đó 1.565
TTHC được cung cấp dịch vụ công
(DVC) trực tuyến mức độ 4, đạt 100%
trên tổng số TTHC đủ điều kiện. Ngoài
ra, 449 TTHC được rút ngắn 30%
thời gian giải quyết so với quy định.
93,56% TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh được giải quyết theo cơ chế
“một cửa”; 100% TTHC có quy định
liên thông được phê duyệt quy trình
liên thông; 100% các cơ quan, đơn vị
thực hiện số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ
ký số; 10 cơ quan thực hiện quy trình
giải quyết TTHC “5 tại chỗ” tại Trung
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
11/11 huyện, thành phố đã kiện
toàn lại các phòng chuyên môn. 13 sở,
ngành chủ động xây dựng đề án sắp xếp
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lại các tổ chức theo hướng giảm đầu
mối bên trong; sau sắp xếp đã giảm 23
phòng, theo đó số cán bộ cấp phòng
sẽ giảm theo quy định và lộ trình Đề
án số 29, ngày 31/5/2021 của UBND
tỉnh. Trong hiện đại hóa hành chính,
mạng truyền số liệu chuyên dùng của
tỉnh được đầu tư tại 222 điểm kết nối
tới 100% các sở, ban, ngành, UBND
cấp huyện, xã; tỷ lệ văn bản điện tử
phát hành đạt 100% (trừ văn bản mật),
trong đó văn bản ký số đạt 90,2%.
Đối với nhiệm vụ cải thiện chỉ số
PCI, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị
đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số
623 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;
đổi mới tác phong, lề lối làm việc,
nâng cao chất lượng thực thi công vụ
trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh. Đồng thời, quan tâm triển khai
các hoạt động, giải pháp hỗ trợ, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất
kinh doanh, đầu tư dự án trên địa bàn
tỉnh.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh
Hà Giang tặng Bằng khen cho 11 tập
thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác kiểm soát TTHC, thực
hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên
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thông” giai đoạn 2018 - 2021./.
Theo: dangcongsan.vn
11/ Rà soát phương án phân cấp
trong giải quyết thủ tục hành chính
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có
văn bản về việc triển khai việc rà
soát, đánh giá, đề xuất phương án
phân cấp trong giải quyết TTHC.
Ngày 24-9-2021, Văn phòng
Chính phủ có Công văn số 6852/
VPCP-KSTT về việc hướng dẫn rà
soát, đánh giá, đề xuất phương án
phân cấp trong giải quyết thủ tục hành
chính (TTHC). Ngày 30-9-2021, Văn
phòng Chính phủ đã tổ chức tập huấn
trực tuyến, hướng dẫn các sở, ban,
ngành cấp tỉnh triển khai việc rà soát.
Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm
thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách hành
chính, tạo thuận lợi cho người dân,
DN tham gia thực hiện TTHC. Thời
gian thực hiện rà soát phân cấp thẩm
quyền được giao cho các đơn vị rất
ngắn (cấp huyện đến 20-10-2021; cấp
tỉnh đến 30-10-2021) với số lượng lớn
thủ tục rà soát ở cả 4 cấp hành chính
(trung ương, tỉnh, huyện, xã).
Để bảo đảm kịp thời gian, tiến
độ và chất lượng rà soát, Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở,
ban, ngành cấp tỉnh phân công các
cán bộ có chuyên môn theo từng lĩnh
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vực thực hiện việc rà soát điện tử các
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở
trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã; đăng ký tài khoản cán bộ rà soát
(tên, chức vụ, số CMND/CCCD, số
điện thoại, quyền thực hiện) với Văn
phòng UBND tỉnh; thực hiện rà soát
có chất lượng, đúng thời hạn, mục tiêu
đề ra, kiến nghị phân cấp có cơ sở khoa
học, hợp lý, không rà soát cơ học,...
3 đơn vị cấp huyện là UBND thành
phố Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm
Sơn, UBND huyện Hoằng Hóa thực
hiện rà soát, đánh giá, đề xuất phương
án phân cấp (bản giấy) những thủ tục
hành chính cấp huyện, cấp xã (hoặc
cấp tỉnh) làm cơ sở để các sở, ngành,
cấp tỉnh thực hiện rà soát điện tử.
Sở Nội vụ đưa nội dung rà soát
TTHC vào nội dung chấm điểm cải
cách hành chính của các đơn vị được
giao rà soát (các sở, ban, ngành cấp
tỉnh bảo đảm rà soát, kiến nghị phân
cấp tối thiểu 20% tổng số TTHC rà
soát; 3 đơn vị cấp huyện bảo đảm tối
thiểu 10% và rà soát đúng thời hạn
được giao).
Theo: baothanhhoa.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

12/ Cung cấp hơn 87% thủ tục
hành chính mức độ 4 lên Cổng dịch
vụ công tỉnh
Quảng Nam đã thiết lập, cung
cấp đầy đủ thủ tục hành chính ở
mức độ 4 gồm 1.281 trong tổng số
1.467 thủ tục hành chính cấp tỉnh
(đạt hơn 87%) lên Cổng dịch vụ
công tỉnh.
Báo cáo của UBND tỉnh cho biết,
quý III.2021, toàn tỉnh tiếp nhận, giải
quyết 124.336 hồ sơ thủ tục hành
chính. Trong đó tiếp nhận trong kỳ
66.345 hồ sơ; nhận từ kỳ trước chuyển
qua 172.546 hồ sơ. Các cơ quan chức
năng giải quyết 57.571 hồ sơ; trong
đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn
39.289 hồ sơ.

UBND tỉnh nhận định việc giải
quyết hồ sơ quá hạn trên địa bàn tỉnh
chủ yếu là do công chức chuyên môn
quên kết thúc trên phần mềm hệ thống
một cửa điện tử, thực tế trả đúng hạn
cho tổ chức, cá nhân. Đối với những
hồ sơ thực tế giải quyết quá hạn, các
cơ quan, đơn vị, địa phương đã xin lỗi
bằng văn bản theo quy định tại Nghị
định số 61 ngày 23.4.2018 của Chính
phủ.
Các dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, mức độ 4 được cung cấp kịp
thời, thuận lợi để các tổ chức, cá nhân
thuận tiện trong thực hiện các giao
dịch. Đến nay, Quảng Nam thiết lập,
cung cấp đầy đủ thủ tục hành chính
ở mức độ 4 gồm 1.281/1.467 thủ tục
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hành chính cấp tỉnh (đạt hơn 87%) lên
Cổng dịch vụ công tỉnh.
Theo: baoquangnam.vn
13/ Smart Quảng Nam - Ứng
dụng kết nối người dân, doanh
nghiệp với chính quyền
Smart Quang Nam là ứng dụng
trên thiết bị di dộng dành cho người
dân và doanh nghiệp của tỉnh Quảng
Nam, kết nối người dân và doanh
nghiệp với chính quyền. Smart Quang
Nam tích hợp các tiện ích cho cuộc
sống của người dân và hoạt động của
doanh nghiệp cũng như tiếp nhận
phản hồi của chính quyền trên môi
trường số.

Thông qua ứng dụng này người
dân có thể cập nhật thông tin, tra cứu
các tiện ích cơ bản, thanh toán các
dịch vụ thiết yếu, phản ánh các bất cập
để chính quyền xử lý, theo dõi tiến độ
cũng như hiệu quả công việc của chính
quyền phục vụ cho người dân mọi lúc,
mọi nơi một cách thuận tiện, kịp thời
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và chính xác.
Smart Quang Nam hoạt động trên
các thiết bị di động, thích hợp với mọi
đối tượng người dùng. Đây là kênh
trao đổi thông tin hai chiều giữa chính
quyền và người dân, doanh nghiệp.
Ứng dụng này cung cấp các nhóm
chức năng chính: thông tin Quảng
Nam, dịch vụ hỗ trợ người dân và hỗ
trợ doanh nghiệp.

Các tiện ích số hỗ trợ người dân
như: đăng ký tiêm chủng; khai báo y
tế; nộp và tra cứu tình trạng xử lý hồ
sơ thủ tục hành chính trực tuyến; tra
cứu, thanh toán dịch vụ thiết yếu điện,
nước, viễn thông; thông tin về các lĩnh
vực chuyên ngành: y tế, giáo dục, du
lịch, nông nghiệp..; thương mại điện
tử (sàn Postmart); Phản ánh kiến nghị,
ghi nhận các phản ánh của người dân
về các bất cập trong cuộc sống thường
nhật gửi đến chính quyền xử lý...
Các tiện ích số hỗ trợ DN như:
đăng ký tiếp doanh nghiệp; tra cứu các
văn bản về cơ chế chính sách; các ứng
dụng CNTT cho doanh nghiệp; thông
tin khởi nghiệp; thông tin kinh tế; các
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chính sách thuế...
Thông tin được cung cấp trên ứng
dụng Smart Quảng Nam: là thông
tin chính thống, được cung cấp từ
các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.
Các thông tin phản ánh kiến nghị của
người dân và doanh nghiệp được các
cấp chính quyền tiếp nhận và xử lý
kịp thời.
Các bước cài đặt ứng dụng:
Bước 1: Vào kho ứng dụng CH
Play hoặc AppStore
Bước 2: Gõ từ khoá “Smart Quang
Nam” trong mục tìm kiếm
Bước 3: Chọn ứng dụng “Smart
Quang Nam” và nhấn “Cài đặt”
Sau khi đã cài đặt và sử dụng ứng
dụng, người dùng có thể vào menu cài
đặt trên giao diện chính và chọn cập
nhật ứng dụng để cập nhật phiên bản
mới của ứng dụng.
Đây là ứng dụng di động đầu tiên
của tỉnh Quảng Nam có tính chất quy
mô lớn được triển khai trên địa bàn
tỉnh, là một bước tiến quan trọng trong
việc chuyển đổi số, đưa chính quyền
Quảng Nam đến gần người dân, tiến
tới xây dựng chính quyền số, công
dân số, từ đó từng bước xây dựng xã
hội số trên địa bàn tỉnh.
Theo: baoquangnam.vn
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14/ Tam Kỳ xây dựng nền hành
chính phục vụ
Sau hai năm 2018 và 2019 đánh
mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp
hạng chỉ số cải cách hành chính
cả tỉnh, TP.Tam Kỳ đã trở lại đỉnh
bảng vốn đã xác lập trong 3 năm liên
tiếp trước đó. Một sự ghi nhận cho
những nỗ lực vượt bậc của thành
phố tỉnh lỵ trong công tác cải cách
hành chính.

Phòng Tư pháp TP.Tam Kỳ phối hợp Thành đoàn
và UBND phường An Mỹ tổ chức Ngày hội tư vấn thủ
tục hành chính cho người dân. Ảnh: V.ANH

Dẫn đầu chỉ số cải cách hành
chính
Theo quyết định phê duyệt chỉ
số cải cách hành chính (CCHC) năm
2020 của UBND tỉnh công bố mới
đây, Tam Kỳ đã trở lại vị trí dẫn đầu cả
tỉnh về chỉ số CCHC khối các huyện,
thị xã, thành phố. Cụ thể, với 84,79
điểm, Tam Kỳ xếp thứ 1/18 huyện,
thị xã, thành phố, tăng 3 bậc so với
năm 2019.
Kết quả chỉ số CCHC của thành
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phố năm 2020 cho thấy các lĩnh vực
tăng điểm, tăng bậc bao gồm xây dựng
và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm
pháp luật, cải cách thủ tục hành chính,
cải cách tài chính công, hiện đại hóa
hành chính.
Tam Kỳ từng chiếm vị trí số một về
chỉ số CCHC cả tỉnh trong thời gian 3
năm liên tiếp 2015 - 2017. Song trong
2 năm sau đó, vì nhiều lý do, thành
phố đánh mất vị thế của mình khi rơi
xuống vị trí thứ 2 năm 2018 và tụt
hạng xuống thứ 4 vào năm 2019.
Vẫn biết đạt thành tích tốt và leo
lên đỉnh bảng đã khó, giữ vững vị trí
đó còn khó hơn, nhưng việc bị hất
văng khỏi tốp 3 là kết quả khó chấp
nhận đối với thành phố tỉnh lỵ. Vì
vậy, thời gian qua Thành ủy, HĐND,
UBND Tam Kỳ rất quyết tâm nhằm
lấy lại hình ảnh của địa phương.
Với mục tiêu phục vụ tối đa yêu
cầu của người dân, doanh nghiệp,
thành phố duy trì khá tốt cơ chế một
cửa, một cửa liên thông theo hướng “3
giảm” (giảm thủ tục, thời gian và chi
phí).
Trung tâm Hành chính công thành
phố thực hiện việc tiếp nhận, thẩm
định, giải quyết và trả kết quả trên
nhiều lĩnh vực gồm công an, thuế, tư
pháp, quản lý đô thị, tài nguyên môi
trường, tài chính - kế hoạch, nội vụ,
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y tế, GD-ĐT, LĐ-TB&XH, văn hóa
thông tin, bảo hiểm xã hội, bưu chính
viễn thông.
Đến nay, thành phố đưa vào thực
hiện 307 thủ tục (đạt tỷ lệ 100%),
trong đó 25 thủ tục trả kết quả trong
ngày; có 66 thủ tục thực hiện dịch vụ
công trực tuyến mức 3, mức 4. Qua
khảo sát, mức độ hài lòng của người
dân, doanh nghiệp đạt khá cao với tỷ
lệ lên đến 94%. Đây là những yếu tố
góp phần đưa chỉ số CCHC của thành
phố lên cao.

Thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm
Hành chính công thành phố. Ảnh: X.P

Động lực thúc đẩy phát triển
Tam Kỳ cũng là một trong những
địa phương được đánh giá cao về việc
triển khai thực hiện các nghị quyết của
Trung ương và của tỉnh về đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh
gọn, hiệu quả.
Đến nay, nhiều đơn vị đã được sáp
nhập, hợp nhất, như thành lập Trung
tâm Kỹ thuật nông nghiệp (trên cơ sở
sáp nhập Trung tâm Ứng dụng chuyển
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giao kỹ thuật nông nghiệp và phát
triển nông thôn, Trạm Thú y, Trạm
Bảo vệ thực vật), Trung tâm VH-TT
và truyền thông (hợp nhất Trung tâm
VH-TT, Đài Truyền thanh - truyền
hình và Nhà Văn hóa thiếu nhi thành
phố), sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng
chính trị vào Ban Tuyên giáo Thành
ủy.
Thành phố cũng đã giải thể một số
đơn vị nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy
chính quyền thành phố, như giải thể
Trung tâm Phát triển các khu, cụm
công nghiệp và thương mại dịch vụ,
Phòng Y tế. Ngoài ra, qua thực hiện
đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức
hội, thôn, khối phố đã giảm 2 hội đặc
thù và giảm 24 thôn, khối phố.
Theo ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ
tịch UBND thành phố, công tác
CCHC luôn được cấp ủy đảng, chính
quyền thành phố quan tâm chỉ đạo,
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, triển
khai đồng bộ, hiệu quả.
Thành phố đã rà soát toàn bộ các
chỉ số thấp điểm, qua đó đề ra giải
pháp, kế hoạch thực hiện nâng chất
các chỉ số, nhất là sự hài lòng của
người dân và doanh nghiệp, ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng
đến nền hành chính phục vụ nhân dân,
góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Điều này thể hiện rõ trong Nghị
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quyết Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ
nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục đẩy
mạnh CCHC, xây dựng bộ máy chính
quyền tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức có phẩm chất
đạo đức, năng lực công tác tốt, xem
đây là giải pháp đột phá tạo động lực
thúc đẩy thành phố phát triển nhanh
và bền vững.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành
phố cũng vừa ban hành Nghị quyết
07 (21.7.2021) về đẩy mạnh CCHC
giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu
giữ vững vị trí nhóm đầu về chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp huyện, chỉ số
CCHC, chỉ số hài lòng của người dân.
Ngoài xây dựng kế hoạch tổ chức
thực hiện, thành phố sẽ tham mưu
HĐND thành phố ban hành nghị quyết
về chuyển đổi số, trong đó tập trung
thực hiện trực tuyến dịch vụ công mức
độ 3, 4; xây dựng ứng dụng “Smart
Tam Ky” để phục vụ nhân dân.
Theo: baoquangnam.vn
15/ Mô hình nhất thể hóa chức
danh lãnh đạo cấp xã, thôn ở Nông
Sơn: Tăng hiệu quả khi áp dụng
phù hợp
Thực hiện chủ trương nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn
tổ chức bộ máy, huyện Nông Sơn đã
triển khai có hiệu quả mô hình nhất
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thể hóa chức danh lãnh đạo ở cấp
xã, thôn phù hợp với điều kiện, tình
hình cơ sở.
Thuận lợi, phù hợp
Ông Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện Nông Sơn cho biết,
những năm qua, Ban Thường vụ Huyện
ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển
khai thực hiện chủ trương nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ
chức bộ máy theo tinh thần các Nghị
quyết 04 (năm 2016), Nghị quyết 13
(năm 2018) và Nghị quyết 15 (2019)
của Tỉnh ủy.

Cử tri thôn Phước Viên xã Quế Trung bỏ phiếu bầu
trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ảnh: LÊ THÔNG

Trong đó, đến nay toàn huyện giảm
còn 29 thôn so với 39 thôn trước đây.
Đồng thời thực hiện nhất thể hóa chức
danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở
14 thôn, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban
công tác Mặt trận ở 15 thôn còn lại.
Kiểm nghiệm qua thời gian cho thấy,
việc nhất thể hóa chức danh phù hợp
với tình hình thực tế của địa phương,
nhất là chức danh bí thư kiêm trưởng
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thôn.
“Cái được thấy rõ là đã rút ngắn
thời gian triển khai đưa nghị quyết,
chỉ thị, kết luận, thông báo của cấp
ủy, chính quyền về cơ sở kịp thời. Bên
cạnh đó còn tăng thu nhập cho cán bộ
kiêm nhiệm; giảm chi ngân sách, bớt
cồng kềnh cho “bộ máy”. Tuy nhiên,
trong tổ chức thực hiện vẫn tồn tại một
số vấn đề, đó là khi một người đảm
nhận 2 vai thì đôi lúc nhiệm vụ nặng
nề.
Việc lựa chọn người đảm bảo gánh
tròn 2 vai cũng không dễ. Trong khi
những đảng viên trẻ đủ năng lực thì
không mặn mà vì thu nhập thấp, khó
đảm bảo cuộc sống gia đình. Người có
uy tín, có thời gian làm việc thì độ tuổi
cao, không đáp ứng nhu cầu” - ông Sỹ
nói.
Ông Trương Phúc Liệu (SN 1978) Bí thư kiêm Trưởng thôn Trung Phước
2 (xã Quế Trung) có gần 20 năm làm
cán bộ thôn, trong đó đã gần 2 nhiệm
kỳ đảm nhận 2 vai bí thư kiêm trưởng
thôn. Với ông Liệu, việc kiêm nhiệm
này không gặp khó khăn mà ngược
lại công việc triển khai thuận tiện và
nhanh chóng hơn.
“Vấn đề quan trọng là sắp xếp công
việc khoa học, phải tách biệt rõ ràng
giữa việc của Đảng và thôn để xử lý.
Đồng thời phải đảm bảo dân chủ trong
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triển khai các chủ trương, chính sách.
Việc của Đảng phải có ý kiến thống
nhất trong chi ủy, việc của thôn thì
phải có sự đồng thuận của hội, đoàn
thể và nhân dân, dứt khoát không triển
khai khi dân chưa đồng tình, ủng hộ”
- ông Liệu chia sẻ.
Ông Liệu cho rằng việc triển khai
kiêm nhiệm 2 chức danh thuận lợi,
một phần còn nhờ địa bàn thôn Trung
Phước 2 vừa phải (356 hộ dân) và bản
thân có nhiều năm kinh nghiệm, được
người dân ủng hộ…
Cần người có tâm, có tầm
Bên cạnh thực hiện nhất thể hóa
chức danh thôn, trong số 6 xã trên địa
bàn, đến nay huyện Nông Sơn có 3
xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy
kiêm chủ tịch UBND xã, gồm Sơn
Viên, Ninh Phước và Quế Lộc.
Đầu năm 2020, ông Đỗ Tiến
Trọng được điều động từ huyện về
đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy
kiêm Chủ tịch UBND xã Sơn Viên.
Theo ông Trọng, khi triển khai thực
hiện các chủ trương, với vai trò bí thư
kiêm chủ tịch thì việc lãnh đạo, chỉ
đạo và điều hành trôi chảy, nhanh
chóng hơn.
“Như vừa rồi họp trực tuyến với
tỉnh về phòng chống dịch Covid-19,
khi nghe tỉnh quán triệt mỗi xã thành
lập ngay một khu cách ly để đón công
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dân, thì chỉ 2 ngày sau xã Sơn Viên đã
thành lập được khu cách ly, dù lúc đó
văn bản huyện chưa ban hành” - ông
Trọng kể.
Về khó khăn, ông Trọng thẳng
thắn: “Không thể tránh được, đôi khi
mình vẫn vi phạm nguyên tắc tập thể
lãnh đạo. Nhiều khi công việc gấp,
chưa kịp bàn bạc nhưng mình vẫn
quyết triển khai thực hiện dẫn đến
nhiều anh em có ý kiến. Đó là điều
tôi đã rút kinh nghiệm, cố gắng khắc
phục.

Chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm
trưởng thôn ở Nông Sơn đem lại nhiều thuận lợi.
Trong ảnh, ông Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy Nông Sơn gặp mặt, tặng quà tết cho cán bộ
thôn. Ảnh: S.A

Theo đó cần xác định rõ lúc nào
trên cương vị bí thư, lúc nào ở cương
vị chủ tịch. Nguyên tắc số một là phải
căn cứ chủ trương, quy định pháp luật
để thuận lợi trong triển khai đường
lối, chủ trương”.
Nhìn nhận về mô hình nhất thể
hóa bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch
UBND xã, ông Ngô Văn Sỹ cho biết,
Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tính
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toán kỹ trong bố trí kiêm nhiệm phù
hợp với tình hình từng địa phương.
Qua theo dõi, giám sát, các đồng
chí được bố trí kiêm nhiệm 2 chức danh
cơ bản đáp ứng yêu cầu vai trò lãnh
đạo, điều hành; tránh được tình trạng
đùn đẩy trách nhiệm trong công việc,
rút ngắn thời gian chỉ đạo, bớt những
cuộc họp không cần thiết; không thấy
dấu hiệu lạm dụng quyền lực, phát huy
tốt vai trò tập thể lãnh đạo.
“Trong năm 2021, huyện sẽ tổ
chức hội nghị sơ kết đánh giá việc
triển khai nhất thể hóa chức danh lãnh
đạo, nếu tốt thì mạnh dạn nhân rộng
để thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả bộ máy, nâng cao chất lượng
hoạt động cơ sở. Huyện tiếp tục ủng
hộ chủ trương nhất thể hóa, tuy nhiên
phải phù hợp tình hình thực tế và quan
trọng nhất là yếu tố con người. Trong
đó phấn đấu tất cả thôn thực hiện nhất
thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng
thôn” - ông Sỹ cho hay.
Theo: baoquangnam.vn
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

16/ Hơn 91% cơ quan Nhà nước
chưa có danh mục thông tin phải
công khai
Theo kết quả đánh giá việc thực
thi Luật tiếp cận thông tin dựa trên
khảo sát với 324 cơ quan Nhà nước
trên toàn quốc, hiện 82,4% cơ quan
chưa có đầu mối cung cấp thông tin
và chuyên mục tiếp cận thông tin;
91,3% cơ quan chưa có danh mục
thông tin phải công khai và 100% cơ
quan chưa có danh mục thông tin
cung cấp có điều kiện.
Thông tin trên được đưa ra tại tọa
đàm trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm
thực thi Luật Tiếp cận thông tin” do
Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng
cao năng lực phụ nữ (CEPEW), Viện
Nghiên cứu chính sách và Phát triển
truyền thông (IPS)... tổ chức ngày

27/9.
Tại sự kiện, nhóm nghiên cứu đã
công bố kết quả “Đánh giá việc thực
thi Luật TCTT” (lần thứ ba), dựa trên
khảo sát với hơn 324 cơ quan nhà nước
trên toàn quốc và nghiên cứu sâu hơn
ở hai tỉnh Quảng Bình và Sơn La.
Đại diện nhóm nghiên cứu cho
biết, việc thực thi Luật Tiếp cận thông
tin trong các cơ quan Nhà nước đã có
chuyển biến tích cực nhưng tỷ lệ còn
thấp.
Cụ thể, trong số 324 cổng/trang
thông tin điện tử của các cơ quan Nhà
nước được rà soát, nhóm nghiên cứu
chưa tìm thấy đầu mối cung cấp thông
tin và chuyên mục tiếp cận thông tin
của 82,4% cơ quan, chưa tìm thấy
danh mục thông tin phải công khai
của 91,3% cơ quan; và đặc biệt, chưa
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tìm thấy danh mục thông tin cung cấp
có điều kiện của 100% cơ quan.
Về cung cấp thông tin theo yêu cầu
của công dân, kết quả cho thấy, trong
số 315 cơ quan Nhà nước được gửi thư
yêu cầu cung cấp thông tin, chỉ 27,9%
cơ quan cung cấp thông tin; 5,7% số
cơ quan từ chối cung cấp thông tin;
7,9% số cơ quan thể hiện chưa nắm
được quyền yêu cầu cung cấp thông
tin của công dân khi tương tác với các
thành viên của nhóm nghiên cứu.
Trong số ít những cơ quan Nhà
nước đã thiết lập chuyên mục Tiếp
cận thông tin và danh mục thông tin
phải công khai, một số điển hình tích
cực được nhóm nghiên cứu kể đến là
Cổng thông tin điện tử Chính phủ và
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng
Chính phủ, chuyên mục của Bộ Tư
pháp, UBND tỉnh Bến Tre, UBND
tỉnh Bắc Ninh, và UBND xã Xuân
Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng
Bình).
Nhóm nghiên cứu đánh giá cao
danh mục thông tin phải công khai
trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh
Bắc Ninh được thể hiện dưới các hình
thức văn bản phù hợp với cả người cao
tuổi và người khuyết tật.
Trong số các khuyến nghị tới các
cơ quan nhà nước ở lần đánh giá thứ
ba về việc thực thi Luật Tiếp cận
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thông tin, nhóm nghiên cứu đặc biệt
nhấn mạnh việc các cơ quan Nhà nước
nhanh chóng triển khai thiết lập và
duy trì chuyên mục tiếp cận thông tin,
danh mục thông tin phải công khai và
thông tin cung cấp có điều kiện để thực
hiện công khai thông tin một cách đầy
đủ, kịp thời và chính xác.
Đồng thời, nhanh chóng phân công
đầu mối cung cấp thông tin và công
khai quy chế cung cấp thông tin theo
tin thần của Luật Tiếp cận thông tin.
“Việc này sẽ giúp người dân và
doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận
với thông tin mà không mất quá nhiều
thời gian, quy trình tìm kiếm hay thực
hiện yêu cầu thông tin; từ đó, tăng hiệu
quả quản trị của cơ quan nhà nước
cũng như thúc đẩy niềm tin của nhân
dân”, đại diện nhóm nghiên cứu nêu.
Bà Nguyễn Kim Thoa - Nguyên Vụ
trưởng Vụ Pháp luật hình sự và hành
chính thuộc Bộ Tư pháp kiến nghị, cơ
quan Nhà nước cần lập, duy trì và cập
nhật danh mục thông tin phải được
công khai và thông tin cung cấp có
điều kiện cho công dân để giảm nhẹ
gánh nặng cho các cơ quan Nhà nước
khi phải giải quyết các yêu cầu cung
cấp thông tin của công dân và các nhà
báo.
Theo: doanhnghiepvn.vn
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17/ Bài 1: Bình Phước - Chính
quyền điện tử, công dân số
Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy
đã tạo sức lan tỏa trong mọi tầng
lớp nhân dân, các cấp chính quyền
trong tỉnh, xem đây là nhiệm vụ
trọng tâm, cấp bách, từ đó gắn với
vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ,
đảng viên trong thực thi nhiệm vụ,
quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc
sống chứ không phải hô hào khẩu
hiệu. Chính quyền điện tử, công dân
điện tử và bây giờ là công dân số đã
không còn là khái niệm xa vời với
các cơ quan công quyền, người dân
Bình Phước.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công
vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thân thiện, không
còn thái độ cửa quyền, nhũng nhiễu là vấn đề tiên
quyết tạo nên hệ thống hành chính ở Bù Đăng trơn
tru, thông suốt

Xây dựng chính quyền điện tử ở
địa bàn khó
Năm 2018, định nghĩa “chính
quyền điện tử” khi đó còn khá mới
mẻ với người dân, thậm chí với cả
cán bộ, công chức, viên chức trong
tỉnh. Đặc biệt, ở các xã vùng sâu, xa,
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vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu
số (DTTS), người dân đã quen với thủ
tục hành chính bằng giấy tờ thủ công,
viết tay với tâm lý phải mang đến tận
nơi, đưa tận tay cho cán bộ thì mới
an tâm. Mặc dù đã được tuyên truyền
bằng nhiều hình thức nhưng khi đó
người dân vẫn nghĩ “không làm cũng
chẳng ai ép”.
Thế nhưng, với cách làm linh
hoạt, những địa phương vùng sâu,
xa lại trở thành điểm sáng trong xây
dựng chính quyền điện tử với tỷ lệ hồ
sơ trực tuyến có ngày đạt 100%. Điển
hình như ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc
Ninh, nơi có 53% số dân là đồng
bào DTTS, lãnh đạo xã không ngồi
chờ mà chủ động thay đổi ý thức của
người dân. Các tổ tuyên truyền được
thành lập, trong đó Chủ tịch UBND
xã làm tổ trưởng, đảng viên, cán bộ,
công chức và đoàn thanh niên là thành
viên. Mỗi tổ đều bố trí công chức biết
tiếng đồng bào để thuận tiện giao
tiếp. “Thuận lợi lớn nhất là tỷ lệ người
dân trên địa bàn xã sử dụng điện thoại
thông minh đạt cao. Vì vậy, giải pháp
của xã là đến từng nhà tạo tài khoản,
hướng dẫn từng người làm những thủ
tục đơn giản như đăng ký giấy khai
sinh cho con đến thủ tục phức tạp như
đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất... Được hướng dẫn bằng
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cách “cầm tay chỉ việc” nên người dân
đều vui vẻ, việc đào tạo công dân điện
tử cũng trở nên dễ dàng hơn. Đến nay,
tỷ lệ người dân biết lên mạng tìm hiểu
thông tin và tương tác với chính quyền
ngày một nhiều hơn” - ông Trần Quang
Vinh, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh
vui vẻ nói.
Xây dựng chính quyền điện tử ở
địa bàn khó, huyện Lộc Ninh đã chủ
động khắc phục những rào cản về
trình độ dân trí, trang thiết bị, đường
truyền internet, khoảng cách địa lý
cũng như điều kiện sử dụng thiết bị
điện tử trong thực hiện các giao dịch
với chính quyền bằng các hình thức
linh hoạt, nhạy bén. Vì vậy, các chủ
trương, nghị quyết từ tỉnh đưa xuống
đều được huyện cụ thể hóa bằng những
cách làm riêng, phù hợp và được nhân
dân đồng tình hưởng ứng.
Thủ tục hành chính (TTHC) là vấn
đề hầu hết người dân đều có tâm lý e
ngại mỗi khi có việc cần giải quyết
vì còn rườm rà, mất nhiều thời gian.
Thậm chí, khi nói tới TTHC, có không
ít người ngán ngẩm và coi đó như bị
“hành là chính”. Để hiểu hết TTHC,
các quy định của pháp luật là điều
không đơn giản, ngay cả với những
người có hiểu biết về pháp luật. Nhưng
đó là câu chuyện đã cũ ở Bình Phước.
Không còn nền hành chính cửa
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quyền, nhũng nhiễu
Thực hiện cải cách hành chính, xây
dựng chính quyền điện tử và bây giờ là
bắt tay chuyển đổi số, tỉnh đã có bước
đi dài và nhanh hơn so với lộ trình của
Chính phủ. Đó là sự vào cuộc quyết
liệt của cấp ủy, người đứng đầu với tinh
thần “khó ở đâu thì gỡ ở đó, không bàn
lùi”. Khó khăn về trang thiết bị, đường
truyền internet, trình độ dân trí cũng
như điều kiện sử dụng các thiết bị điện
tử không phải là rào cản nếu quyết tâm
của đội ngũ cán bộ, công chức đủ lớn.
Để đạt mục tiêu xây dựng chính quyền
điện tử và tiến tới chuyển đổi số trở
thành điểm sáng thì vai trò của từng
cán bộ, công chức trong hệ thống hành
chính nhà nước là hết sức quan trọng.
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức
thực thi công vụ với tinh thần trách
nhiệm cao, thân thiện, không còn thái
độ cửa quyền, nhũng nhiễu với người
dân, doanh nghiệp là vấn đề tiên quyết
tạo nên hệ thống hành chính trơn tru,
thông suốt, mà trên hết là xây dựng
hình ảnh thân thiện của chính quyền
trong mắt nhân dân.
Tại thị xã Bình Long, mỗi ngày bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp rất
nhiều lượt công dân đến làm TTHC,
một số người dân chưa hiểu hết các
quy trình thực hiện. Do vậy, cán bộ,
công chức ngoài thực hiện nhiệm vụ
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chuyên môn còn hướng dẫn, giải đáp
thắc mắc ban đầu, thậm chí viết thay
đơn cho những trường hợp không biết
chữ, người già hoặc đồng bào DTTS;
hướng dẫn người dân, doanh nghiệp
kết nối lên cổng dịch vụ công của
tỉnh để tra cứu và nộp hồ sơ trên môi
trường mạng. Chính từ sự chủ động
này mà việc giải quyết TTHC trên
môi trường điện tử của thị xã có nhiều
thuận lợi.
Một nền hành chính minh bạch
sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiết
kiệm được thời gian, chi phí trong
giải quyết TTHC. Thống kê sơ bộ,
đến nay, sau gần 3 năm xây dựng
chính quyền điện tử, người dân và doanh nghiệp tại tỉnh đã giảm hơn 40%
thời gian giải quyết TTHC, tiết kiệm
chi phí xã hội hàng chục tỷ đồng mỗi
năm. Từ đó, tạo động lực cho doanh
nghiệp, người dân phát triển sản xuất,
góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ
tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính
trị của tỉnh.
Theo: baobinhphuoc.com.vn
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VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
1/ CHÍNH PHỦ: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ

Ngày 25/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của
Chính phủ về thương mại điện tử.
Theo quy định mới, đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website,
người bán phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính
xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định
việc đề nghị giao kết hợp đồng.
Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt
buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ
các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm, như năm, tháng, ngày sản
xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.
Người bán hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc
danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày
cấp và nơi cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc
các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của
ngành, nghề đó.
Nghị định số 85/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ các hình thức hoạt động của
sàn giao dịch thương mại điện tử gồm: Website cho phép người tham gia được
mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; Website cho
phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng
với khách hàng; Website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham
gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ; Mạng xã hội có một trong các hình
thức hoạt động quy định trên và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí
cho việc thực hiện các hoạt động đó.
Về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch
thương mại điện tử, Nghị định bổ sung đối với những sàn giao dịch thương mại
điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến, ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân,
tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm: Chỉ
định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan
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quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này
sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp
thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại,
tố cáo.
Đại diện cho người bán nước ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử
giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do
thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của
người bán nước ngoài khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy
định của pháp luật Việt Nam.
Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong
trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có
nhiều hơn 2 bên tham gia.
Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch
thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán.
Liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại
các khoản 8, Khoản 9 Điều 36 mà gây thiệt hại.
Bổ sung quy định về hoạt động thương mại điện tử của thương nhân nước
ngoài
Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định thương nhân, tổ chức nước ngoài có
website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam là thương nhân, tổ
chức có một trong các hình thức hoạt động sau: Website thương mại điện tử dưới
tên miền Việt Nam; website thương mại điện tử có ngôn ngữ hiển thị là tiếng
Việt; website thương mại điện tử có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam
trong một năm.
Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử tại Việt Nam theo quy định trên thực hiện đăng ký hoạt động thương mại
điện tử theo quy định tại Nghị định này và thành lập văn phòng đại diện tại Việt
Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình
tại Việt Nam.
Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện hoặc nội dung ủy quyền phải
đảm bảo các trách nhiệm sau: Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc
ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam; thực
hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm,
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hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam; thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo
quy định.
Nghị định quy định thương nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động
bán hàng hóa theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Việt
Nam.
Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Việt
Nam có trách nhiệm xác thực danh tính của thương nhân, tổ chức nước ngoài bán
hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó, đồng thời lựa chọn thực hiện
một trong các trách nhiệm sau: Yêu cầu thương nhân thực hiện quyền xuất khẩu,
quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
theo quy định của pháp luật; Tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo
ủy thác của người mua đối với hàng hóa do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao
dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Yêu cầu thương nhân, tổ chức nước
ngoài chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam.
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử thực
hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.
Hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ngành, nghề tiếp cận thị
trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Các điều kiện tiếp cận thị trường gồm: 1. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh
doanh hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam theo quy
định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 21 Luật Đầu tư; 2. Nhà đầu tư nước ngoài chi
phối từ 1 doanh nghiệp trở lên thuộc nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường
dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam theo danh sách do Bộ Công Thương
công bố phải có ý kiến thẩm định về an ninh quốc gia của Bộ Công an. Nhà đầu
tư có hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo
quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải thực hiện
quy định trên.
Nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử quy định tại điểm 2 là khi thuộc một trong các trường hợp
sau: Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc
trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp; Nhà đầu tư trực tiếp
hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả
thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng
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giám đốc của doanh nghiệp; Nhà đầu tư có quyền quyết định các vấn đề quan
trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn nền
tảng công nghệ, hình thức tổ chức kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn,
hình thức kinh doanh; lựa chọn điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh;
lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn kinh doanh
của doanh nghiệp đó.
Nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường tại Điểm 2 được xác định dựa trên
các tiêu chí về số lượt truy cập, số lượng người bán, số lượng giao dịch, tổng giá
trị giao dịch.
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh
Trường hợp quy định tại Điểm 2, nhà đầu tư thực hiện trong quá trình đề nghị
cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hoạt động
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau:
Trong quá trình cho ý kiến theo thẩm quyền đối với Hồ sơ cấp, điều chỉnh
Giấy phép kinh doanh, Bộ Công Thương có văn bản xin ý kiến Bộ Công an.
Trên cơ sở văn bản đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an có văn bản
nêu rõ ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của nhà đầu tư, gửi lại
Bộ Công Thương trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của
Bộ Công Thương.
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an, Bộ Công Thương có văn bản trả lời cơ
quan cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định. Thời hạn xin ý kiến Bộ Công an
không tính vào thời hạn cho ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương theo quy
định của pháp luật.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Theo: moha.gov.vn
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