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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

1/ Xác định rõ trách nhiệm của
các chủ thể trong quy trình xây
dựng pháp luật
Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy
trong xây dựng thể chế, pháp luật và
tổ chức thi hành pháp luật, trong
đó cần: Xác định rõ trách nhiệm
của các chủ thể trong quy trình xây
dựng pháp luật; đánh giá toàn diện
kết quả thể chế hóa các chủ trương,
đường lối của Đảng; chú trọng lấy ý
kiến của các đối tượng chịu sự tác
động trực tiếp của pháp luật; đối
với các vấn đề lớn, phức tạp cần kịp
thời xin ý kiến chỉ đạo của các cấp
có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính: Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
tư duy trong xây dựng thể chế, pháp
luật và tổ chức thi hành pháp luật.Đó
là nội dung tại Thông báo 273/TBVPCP kết luận của Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị
của Chính phủ về công tác xây dựng,
hoàn thiện thể chế.
Thông báo nêu rõ, bên cạnh
những kết quả đạt được, công tác xây
dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi
hành pháp luật vẫn còn một số tồn
tại, hạn chế, như: (i) chất lượng luật
pháp trên một số lĩnh vực còn chưa
đáp ứng được yêu cầu; hệ thống pháp
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luật còn cồng kềnh, tính ổn định chưa
cao, một số quy định còn mâu thuẫn,
chồng chéo; (ii) các cơ quan có thẩm
quyền chưa chủ động đề xuất sửa đổi,
bổ sung hoặc ban hành mới các luật,
văn bản theo thẩm quyền để điều
chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với
tình hình mới; Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh chưa ổn định do vẫn
còn tình trạng xin lùi, rút; (iii) công
tác thi hành pháp luật chưa có cơ chế
đồng bộ để thực hiện hiệu quả; tình
trạng “chậm, nợ” ban hành văn bản
quy định chi tiết luật, pháp lệnh chưa
được khắc phục triệt để; (iv) ý thức
chấp hành pháp luật của một bộ phận
cán bộ, công chức, người dân chưa
cao.
Tồn tại, hạn chế trong công tác
này xuất phát từ một số nguyên nhân
chủ yếu: (i) nhận thức của lãnh đạo
một số cơ quan về vai trò, tầm quan
trọng của công tác xây dựng thể chế,
pháp luật còn chưa đầy đủ; (ii) kỷ luật,
kỷ cương trong công tác này còn chưa
nghiêm; công tác phối hợp còn chưa
chặt chẽ, chưa bảo đảm tính hiệu quả;
(iii) tổ chức bộ máy, biên chế của các
tổ chức pháp chế còn nhiều khó khăn,
thiếu về số lượng, trình độ chuyên
môn chưa đồng đều; (iv) nguồn lực
tài chính dành cho công tác này chưa
đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao
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chất lượng hiện nay.
Trong thời gian tới, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ,
ngành, địa phương nghiêm túc thực
hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm:
Quán triệt chủ trương của Đảng
về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát
triển là đột phá đầu tiên trong ba đột
phá chiến lược. Trong đó, trọng tâm là
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định
đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư
cho phát triển. Thực hiện những giải
pháp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn
nữa, cụ thể, đổi mới công tác lãnh
đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thi
hành pháp luật theo hướng thực chất
hơn, bám sát và phù hợp với thực tiễn;
tăng cường đội ngũ cán bộ có năng
lực, trách nhiệm và đầu tư thỏa đáng
cho công tác này; đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền gắn với trách nhiệm cụ
thể và việc kiểm tra, giám sát, kiểm
soát quyền lực.
Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy
trong xây dựng thể chế, pháp luật
và tổ chức thi hành pháp luật, trong
đó cần: Xác định rõ trách nhiệm của
các chủ thể trong quy trình xây dựng
pháp luật; đánh giá toàn diện kết quả
thể chế hóa các chủ trương, đường lối
của Đảng; chú trọng lấy ý kiến của
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các đối tượng chịu sự tác động trực
tiếp của pháp luật; đối với các vấn đề
lớn, phức tạp cần kịp thời xin ý kiến
chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền;
tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích
nhóm trong xây dựng thể chế: Tiếp
tục nghiên cứu, hiện đại hóa kỹ thuật
lập pháp, tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin đối với công tác này.
Các bộ, ngành, địa phương cần
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
của Đảng, Quốc hội trong việc hoạch
định các chiến lược trong các lĩnh vực
pháp luật, tư pháp; xây dựng Đề án
“Định hướng Chương trình xây dựng
pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa
XV”, theo đó cần tập trung vào các
dự án luật: (i) phục vụ yêu cầu hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường xã
hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng
nhanh, bền vững, nhất là trong các
lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính, hợp
tác công - tư; (ii) đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra,
giám sát, kiểm soát quyền lực bằng
hệ thống pháp luật; (iii) nghiên cứu,
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 bộ, ngành, địa phương tiếp tục
rà soát pháp luật về tổ chức và theo
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dõi thi hành pháp luật; nghiên cứu, đề
xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác này;
xác định rõ cơ chế phân công, phối
hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong
thi hành pháp luật; xác lập quy trình
tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh
của tổ chức, cá nhân về tình hình thi
hành pháp luật; công tác thẩm định,
thẩm tra, kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật phải gắn kết chặt chẽ với
công tác theo dõi, tổ chức thi hành
pháp luật. Công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật cần tiếp tục đổi mới,
đặt trọng tâm vào các đối tượng chịu
sự tác động trực tiếp của văn bản quy
phạm pháp luật và các điều ước quốc
tế, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào
cuộc sống, phục vụ nhân dân.
Đầu tư hơn nữa nguồn lực cho
công tác xây dựng, hoàn thiện thể
chế
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các
đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ
chức liên quan tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ cụ thể sau:
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị
số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất
lượng công tác xây dựng, hoàn thiện
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hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu
quả thi hành pháp luật; Nghị quyết số
45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính
phủ triển khai công việc của Chính
phủ sau khi được kiện toàn.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây
dựng, thi hành pháp luật; đầu tư hơn
nữa nguồn lực cho công tác này; tiếp
tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân
công rõ trách nhiệm của từng đơn
vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của
người đứng đầu đối với công tác này.
- Bộ trưởng các Bộ: Tài chính,
Nội vụ, Tư pháp phối hợp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo đảm
nguồn lực về tài chính, con người và
các điều kiện cần thiết khác để nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác xây
dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức
thi hành pháp luật.
Nhằm đạt mục tiêu cải cách, nâng
cao chất lượng thể chế, Chính phủ đề
nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội,
đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt
động giám sát, kịp thời phát hiện các
quy định thiếu thống nhất, không còn
phù hợp, văn bản có nội dung trái pháp
luật, vi phạm trong thi hành pháp luật
để có các biện pháp xử lý phù hợp.
Tòa án nhân dân tối cao đẩy mạnh
việc lựa chọn, xây dựng, công bố án
lệ để kịp thời xử lý những vấn đề phát
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sinh trong thực tiễn mà chưa được
pháp luật quy định cụ thể. Tòa án
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ,
kịp thời với các cơ quan của Chính
phủ trong công tác xây dựng và thi
hành pháp luật; đẩy mạnh việc tuyên
truyền, phổ biến pháp luật thông qua
hoạt động truy tố, xét xử và thi hành
án.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên tiếp tục tăng
cường vai trò giám sát và phản biện
xã hội trong công tác xây dựng và thi
hành pháp luật; tăng cường phổ biến,
giáo dục pháp luật cho các tầng lớp
nhân dân.
Theo: chinhphu.vn
2/ Khai mạc trọng thể Kỳ họp
thứ 2 Quốc hội khóa XV
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
chính thức khai mạc vào sáng 20/10.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19
diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ 2
được tổ chức theo hình thức kết hợp
họp trực tuyến và họp tập trung,
chia thành 2 đợt, dự kiến bế mạc
vào ngày 13/11.
Sau phiên họp trù bị, đúng 9h
sáng, Quốc hội chính thức phiên làm
việc đầu tiên của kỳ họp thứ 2 bằng
nghi thức chào cờ.
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Quốc hội đã dành 1 phút mặc niệm
đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy
sinh vì dịch bệnh COVID-19 vừa qua.
Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ trình bày diễn văn khai mạc
Kỳ họp thứ 2.
Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ,
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính trình bày Báo cáo kết quả thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội năm 2022 (trong
đó có công tác phòng, chống dịch
COVID-19).
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của
Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày
Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của
Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày
Báo cáo thẩm tra về công tác phòng,
chống COVID-19 và tình hình thực
hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về
kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến
trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến,
kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi
đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc
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hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương
Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả
giám sát việc giải quyết kiến nghị của
cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội
khóa XIV.
* Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa
XV diễn ra trong bối cảnh cả nước
tích cực triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo ra
xung lực mới và khí thế mới cho việc
thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025,
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến
năm 2045; đặc biệt nước ta đang từng
bước trở về trạng thái “bình thường
mới”, vừa tập trung phục hồi, phát
triển kinh tế, vừa không chủ quan
trong công tác phòng, chống dịch.
Theo nội dung chương trình,
trong 2 đợt của kỳ họp (đợt 1 họp trực
tuyến 11 ngày, từ ngày 20-30/10 và
đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội 6
ngày từ ngày 8-13/11), Quốc hội xem
xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo
Nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ
họp) và xem xét, cho ý kiến đối với 5
dự án luật.
Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ dành
nhiều thời gian để xem xét các vấn đề
kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước,
giám sát và các vấn đề quan trọng
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khác.
Cụ thể, Quốc hội xem xét các báo
cáo về: Đánh giá kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm
2021, công tác phòng chống dịch
COVID-19, trong đó có nội dung về
việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/
QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội
khóa XV; Quyết định kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội năm 2022, dự
toán ngân sách nhà nước và phương
án phân bổ ngân sách trung ương năm
2022 và kế hoạch tài chính NSNN 3
năm 2022-2024…
Một trong những nội dung quan
trọng của kỳ họp này là Quốc hội sẽ
tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
của đại biểu Quốc hội.
Theo dự kiến chương trình, tại
phiên khai mạc vào sáng 20/10, sau
khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình
Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Chính
phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm
2021; dự kiến kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội năm 2022, tiếp đó Ủy
ban Kinh tế của Quốc hội sẽ có Báo
cáo thẩm tra đánh giá về báo cáo này
của Chính phủ.
Liên quan đến nội dung đánh giá
kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội năm 2021; dự kiến Kế
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hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm
2022, Báo cáo của Chính phủ và Báo
cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của
Quốc hội cho biết, trong 6 tháng đầu
năm 2021, tăng trưởng kinh tế trong
nước được duy trì khá tốt (đạt 5,64%);
tuy nhiên, dịch COVID-19 lần thứ 4
bùng phát mạnh, số ca lây nhiễm, tử
vong tăng cao, tác động, ảnh hưởng
nghiêm trọng tới an sinh xã hội, phúc
lợi xã hội, sức khỏe, thể chất và tinh
thần của người dân, làm quá tải hệ
thống y tế và các lực lượng tham gia
phòng, chống dịch.
Với chủ trương nhất quán không
đánh đổi môi trường, sức khỏe và tính
mạng của người dân lấy tốc độ tăng
trưởng kinh tế, nhiều chính sách, giải
pháp được ban hành cả trong ngắn
hạn và dài hạn.
Công tác phòng, chống dịch được
thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời;
xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật
phục vụ cho công tác phòng, chống
dịch được Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chính phủ đồng hành,
quyết liệt, xử lý kịp thời.
Về dự kiến Kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội năm 2022, Chính phủ
đưa ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh
vực kinh tế, xã hội, môi trường, trong
đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong
nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%; tốc
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độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình
quân khoảng 4%; bội chi ngân sách
nhà nước so với GDP khoảng 4%...
Chính phủ cũng đề xuất 12 nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện
mục tiêu phòng, chống, kiểm soát
dịch bệnh COVID-19 hiệu quả để
sớm mở cửa trở lại, tận dụng tốt các
cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển
kinh tế-xã hội; tiếp tục ổn định kinh
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng
cao tính tự chủ, khả năng chống chịu,
thích ứng của nền kinh tế.
Tại phiên họp thứ 4 vừa qua, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội thống nhất
trình Quốc hội xem xét quyết định các
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm
2022 như Chính phủ trình và đề nghị
tập trung một số nội dung trong tâm
như: Thực hiện chuyển đổi sang mô
hình thích ứng an toàn với dịch bệnh;
xây dựng phương án, giải pháp khắc
phục tình trạng thiếu hụt lao động tại
một số địa phương; bảo đảm đủ nguồn
cung vaccine, đẩy nhanh tiến độ tiêm
chủng, nâng cao năng lực hệ thống y
tế, tăng cường khả năng điều trị bệnh;
Đồng thời, tiếp tục thực hiện
chính sách “kiểm soát chặt chẽ, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất
thoát”, rà soát dự toán 2022, sắp xếp
các nhiệm vụ, giải pháp theo thứ tự
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ưu tiên để cân đối với nguồn lực;
thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu
tư, thúc đẩy giải ngân đầu tư công,
bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án,
công trình; bảo đảm tiến độ và chất
lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị
quyết; phục hồi sản xuất công nghiệp,
các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt
gãy; tận dụng tối đa cơ hội phát triển
kinh tế số, thương mại điện tử, thanh
toán không dùng tiền mặt; xây dựng
phương án đón khách du lịch khi dịch
bệnh được kiểm soát;...
Theo: chinhphu.vn
3/ Sửa đổi hình thức, nội dung
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức
Chính phủ vừa ban hành Nghị
định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức.
Trong đó, Nghị định sửa đổi hình
thức bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức. Cụ thể, có 4 hình thức bồi
dưỡng gồm:
1- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
ngạch công chức, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức.
2- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.
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3- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp
xã.
4- Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí
việc làm.
Nghị định cũng sửa đổi nội dung
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức. Cụ thể, nội dung bồi dưỡng
gồm: Lý luận chính trị; kiến thức
quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ
năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ
năng theo yêu cầu vị trí việc làm.
Ngoài ra, Nghị định sửa đổi yêu
cầu tham gia các chương trình bồi
dưỡng. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên
chức tham gia học các chương trình
bồi dưỡng lý luận chính trị, chương
trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
và an ninh theo hướng dẫn của cơ
quan có thẩm quyền.
Công chức phải hoàn thành
chương trình bồi dưỡng kiến thức,
kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu
chuẩn ngạch công chức trước khi bổ
nhiệm ngạch.
Viên chức phải hoàn thành chương
trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành trước khi bổ nhiệm chức danh
nghề nghiệp.
Cán bộ, công chức, viên chức tham
gia học các chương trình bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí
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việc làm theo quy định của cơ quan
có thẩm quyền quản lý cán bộ, công
chức, viên chức và theo nhu cầu bản
thân, thời gian thực hiện tối thiểu 01
tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160
tiết)/năm.
Theo: chinhphu.vn
4/ Đẩy mạnh cải cách tư pháp là
xu thế tất yếu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc cho rằng, đẩy mạnh cải cách
tư pháp là xu thế tất yếu nhằm tiến
tới xây dựng Nhà nước pháp quyền;
đồng thời cải cách tư pháp là động
lực quan trọng để nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp và
công tác phòng chống tham nhũng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đẩy mạnh cải
cách tư pháp là xu thế tất yếu - Ảnh: TTXVN

Chiều 15/10, Chủ tịch nước
Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ
đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã
làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án
nhân dân Tối cao. Cùng dự có ông
Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính
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trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh
án Tòa án nhân dân Tối cao và lãnh
đạo một số bộ, ngành Trung ương và
Tòa án nhân dân Tối cao.
Nhiệm kỳ vừa qua, các tòa án đã
thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, số vụ việc
đã giải quyết đạt tỉ lệ 97,6%. Chất
lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và
có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ bản án, quyết
định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ
quan hằng năm đều dưới 1,5%, đạt
chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội. Các
tòa án đã đưa ra xét xử 7.463 vụ án
tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm
trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo.
Việc áp dụng án lệ trong nhiệm kỳ
qua đã có bước phát triển mới, mặc
dù đang ở giai đoạn đầu nhưng đã có
những án lệ được chánh án tòa án tối
cao nhiều nước đánh giá đạt trình độ
quốc tế, mở ra thời kỳ mới về phát
triển án lệ, tăng cường áp dụng án lệ
trong xét xử như xu thế chung của thế
giới. Việc bảo đảm cơ sở vật chất cho
hoạt động tư pháp được chú trọng;
tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin, đã công bố được hơn 733.000 bản
án, quyết định của tòa án trên cổng
thông tin điện tử.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh
giá cao ngành tòa án đã thực hiện tốt
chức năng, nhiệm vụ xét xử, thực hiện
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quyền tư pháp, bảo vệ công lý, quyền
con người, lợi ích hợp pháp của cơ
quan, tổ chức, cá nhân. Hệ thống Tòa
án nhân dân đã chủ động tập trung
nguồn lực, nâng cao chất lượng xét
xử; hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và
vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao.
Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc, đẩy mạnh cải cách tư pháp là
xu thế tất yếu nhằm tiến tới xây dựng
Nhà nước pháp quyền; đồng thời cải
cách tư pháp là động lực quan trọng
để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động tư pháp và công tác phòng chống
tham nhũng. Chủ tịch nước cho biết,
trong giai đoạn tới, nhiệm vụ của Tòa
án nhân dân rất quan trọng và nặng
nề, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh
cải cách tư pháp trong hệ thống tòa
án, tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao
chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt
động và uy tín của Tòa án nhân dân.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề
nghị ngành tòa án cần tiếp tục nâng
cao chất lượng xét xử, không để xảy
ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm
và người phạm tội; tích cực, chủ động
đấu tranh phòng, chống tham nhũng:
“Tòa án có trọng trách bảo vệ công
lý, bảo vệ quyền con người, quyền
công dân, bảo vệ chế độ XHCN,
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
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tổ chức, cá nhân. Để nâng cao chất
lượng xét xử hoạt động tòa án phải
bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp
luật, tăng cường tính công khai, minh
bạch, vô tư, độc lập trong việc ra phán
quyết. Cần tăng cường hơn nữa việc
bảo đảm tranh tụng trong xét xử và
bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo,
quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của
đương sự; tăng cường hòa giải, đối
thoại trong các vụ việc dân sự, hành
chính để hóa giải các mâu thuẫn, tạo
sự đồng thuận trong xã hội”, Chủ tịch
nước nhấn mạnh.
Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa
án cần chủ động, tích cực thực hiện
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng; đẩy
nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời,
nghiêm minh các vụ án tham nhũng,
kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các
vụ án dư luận xã hội quan tâm theo
phương châm “không có vùng cấm,
không có ngoại lệ, không chịu sự tác
động không đúng của bất kỳ cá nhân,
tổ chức nào”. Đặc biệt, cần chú trọng
công tác phòng, chống tham nhũng
trong nội bộ ngành tòa án.
“Các tòa án phải kiên trì thực hiện
phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp
dân, học dân” thông qua việc tăng
cường giữ mối quan hệ mật thiết với
nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện
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vọng của nhân dân; tôn trọng nhân
dân. Thẩm phán không những tinh
thông nghiệp vụ, giỏi kỹ năng xét xử
mà cần phải am tường về thực tiễn xã
hội, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, những
khó khăn của người dân ở nhiều góc
độ để có phương pháp giải quyết phù
hợp. Từ đó, đưa ra được phán quyết
công tâm, có sức thuyết phục”, Chủ
tịch nước nhấn mạnh.
Tòa án nhân dân cũng như các cơ
quan tư pháp phải tiếp tục đẩy mạnh
cải cách nhằm thích ứng tốt hơn, đáp
ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết
trong tình hình mới, để xây dựng nền
tư pháp nước ta tiên tiến, hiện đại, bắt
kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên
thể giới.
Cần chủ động hỗ trợ các cơ quan,
tổ chức hữu quan trong giải quyết
hiệu quả các vụ án, vụ việc tranh chấp
quốc tế, tranh chấp xuyên quốc gia tại
Trọng tài quốc tế, các thiết chế xét xử
quốc tế, qua đó nâng cao vị thế của
tòa án Việt Nam trên trường quốc tế.
Cũng trong chiều nay, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và
trao huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi
đảng cho lãnh đạo Tòa án nhân dân
Tối cao.
Theo: chinhphu.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

5/ Hà Nội ứng dụng cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư trong phòng
dịch COVID-19
UBND thành phố Hà Nội vừa
ban hành Kế hoạch số 225/KHUBND triển khai ứng dụng Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư trong
quản lý xã hội, phòng, chống dịch
COVID-19 và phục vụ phát triển
kinh tế-xã hội trên địa bàn. Việc
triển khai ứng dụng dữ liệu nàycũng
nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ
thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa,
đơn giản hóa thủ tục hành chính,
cung cấp các tiện ích thông minh
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ

quan nhà nước khi giải quyết hồ sơ
thủ tục hành chính; phục vụ hiệu
quả công tác quản lý dân cư và kiểm
soát dịch COVID-19, quản lý xã hội
trong thời gian tiếp theo.
Không chỉ nâng cao hiệu quả công
tác quản lý xã hội trên địa bàn thành
phố để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa
kiểm soát bệnh tật, vừa khôi phục,
phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tính
mạng, sức khỏe, sự an toàn của người
dân, việc ứng dụng dữ liệu quốc gia
về dân cư còn góp phần bảo đảm hoạt
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và
thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã
hội.
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Thành phố Hà Nội yêu cầu, trong
quá trình thực hiện cần chủ động, sáng
tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình
thực tế từng địa bàn, khu vực trên cơ
sở bám sát và tuân thủ 6 nguyên tắc:
y tế là trụ cột, là trung tâm; kinh tế là
cơ sở, là nền tảng; dữ liệu khoa học,
công nghệ là then chốt; ổn định chính
trị - xã hội là trọng yếu và thường
xuyên; vaccine, thuốc chữa bệnh và ý
thức người dân là điều kiện tiên quyết;
an toàn để sản xuất, sản xuất phải an
toàn. Thủ trưởng các đơn vị phải chỉ
đạo, thực hiện nghiêm túc các giải
pháp quản lý công dân trên nền tảng
dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước
công dân trong giai đoạn “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19, phục hồi kinh tế - xã
hội” trên địa bàn thành phố.
UBND thành phố giao cho Công
an Hà Nội bảo đảm cấp thẻ căn cước
công dân cho tất cả công dân từ đủ 14
tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn và
tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp
thẻ căn cước công dân đều được nhận
thông báo mã định danh cá nhân;
đồng thời duy trì và cập nhật đầy đủ
thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm
dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; triển
khai các phần mềm trên nền tảng cơ
sở dữ liệu và sử dụng hiệu quả thẻ căn
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cước công dân phục vụ quản lý dân
cư, đặc biệt là công tác phòng, chống
dịch COVID-19 trong điều kiện bình
thường mới.
Thành phố cũng thực hiện công
tác kiểm soát, quản lý thông tin công
dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư và thẻ căn cước công
dân, trước mắt triển khai thực hiện
ngay thông qua ứng dụng Khai báo
y tế, di chuyển nội địa của Bộ Công
an (VNEID) hoặc truy cập trang web
http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn
trên điện thoại thông minh, máy tính
có kết nối với camera tại cổng ra/vào
nhằm kiểm soát các thông tin dịch tễ
của công dân (tiêm chủng, khai báo
tình trạng sức khỏe, nguy cơ liên quan
đến ca bệnh) tạo sự di chuyển an toàn,
ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên
quan được giao cập nhật thông tin
tiêm chủng cho tất cả công dân trên
địa bàn thành phố đầy đủ, kịp thời
vào hệ thống quản lý của Bộ Y tế và
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của
Bộ Công an.
Thành phố Hà Nội cũng thành lập
Ban Chỉ đạo ứng dụng Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư trên địa bàn thành
phố do Chủ tịch UBND thành phố Hà
Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban./.
Theo: ncov.vnanet.vn
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6/ Linh hoạt trong giải quyết thủ
tục hành chính
Trong giai đoạn cao điểm phòng,
chống dịch Covid-19 cũng như khi
dần kiểm soát được dịch bệnh, các cơ
quan quản lý nhà nước tại thành phố
Hồ Chí Minh đã linh hoạt, chủ động
giải quyết thủ tục hành chính cho
người dân, doanh nghiệp. Điều này
đã giúp nhiều lĩnh vực tại thành phố
Hồ Chí Minh được thông suốt, góp
phần không nhỏ vừa phòng, chống
dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế
-xã hội.

Nộp hồ sơ hành chính tại UBND phường Võ Thị
Sáu, quận 3

Chị Trần Thị Phương Mai ở quận 7
vừa nhận được giấy chứng nhận đăng
ký hộ kinh doanh sau gần một tuần
nộp hồ sơ trực tuyến. “Việc nhận được
kết quả ngay sau khi thành phố Hồ
Chí Minh chuyển sang giai đoạn bình
thường mới giúp tôi triển khai sớm các
hoạt động sản xuất, kinh doanh”, chị
Trần Thị Phương Mai chia sẻ.
Nhận lại giấy tờ nhà đất sau gần 5
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tháng nộp hồ sơ tại UBND quận 1, anh
Võ Ngọc Chiến ở quận 1 cho biết, dù
dịch bệnh phải giãn cách xã hội nhưng
cán bộ UBND quận 1 nhiệt tình hỗ
trợ, hướng dẫn bổ sung các loại giấy
tờ còn thiếu để hồ sơ sớm được giải
quyết... Theo Phó Chánh Văn phòng
UBND quận 1 Nguyễn Anh Thảo,
trong thời điểm dịch bệnh, UBND
quận 1 bố trí cán bộ, công chức làm
việc theo phương án phù hợp, bảo đảm
yêu cầu nhiệm vụ công tác và nhu cầu
giải quyết hồ sơ của người dân. Văn
phòng UBND quận cũng thông báo
tới người dân trên địa bàn thủ tục nào
được tiếp nhận trực tiếp, thủ tục nào
cần nộp trực tuyến. Nhờ vậy, hồ sơ tồn
đọng rất ít, phần lớn được giải quyết
đúng hạn.
Ở cấp phường, dù hiện chỉ được bố
trí tối đa 1/2 cán bộ, công chức làm
việc trực tiếp tại cơ quan nhưng các
hoạt động hành chính phục vụ người
dân vẫn ổn định. Chủ tịch UBND
phường 6 (quận Bình Thạnh) Ngô
Quốc Anh cho biết: “Trong giai đoạn
phòng, chống dịch Covid-19, nhiệm
vụ của mỗi cán bộ, công chức tăng lên,
bảo đảm phục vụ người dân tốt hơn”.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã
thay đổi phương thức làm việc của
các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp
với các biện pháp phòng, chống dịch
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Covid-19 trên địa bàn thành phố. Từ
ngày 1-10 đến 31-10, cơ quan, đơn vị
nhà nước chỉ bố trí tối đa 1/2 số lao
động đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin
hoặc được cấp “Thẻ xanh Covid” làm
việc tại trụ sở. Giai đoạn này, thành
phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà
nước tiếp nhận, giải quyết và trả kết
quả thủ tục hành chính trên tinh thần
phục vụ mọi yêu cầu của cá nhân, tổ
chức. Các thủ tục đã cung cấp dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, cơ
quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết,
trả kết quả bằng hình thức trực tuyến
qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp
đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực
tiếp theo hướng dẫn của Văn phòng
UBND thành phố và trả kết quả bằng
hình thức trực tuyến. Người cần thiết
đến trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục
hành chính phải tiêm 2 mũi vắc xin,
nếu mới tiêm 1 mũi, phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Căn cứ
vào hiệu quả thực tế của công tác
phòng, chống dịch Covid-19, thành
phố sẽ điều chỉnh những biện pháp
này.
UBND thành phố Hồ Chí Minh
cũng đã ban hành các thủ tục hành
chính đặc biệt. Theo đó, có 8 lĩnh vực
được tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành
chính, gồm: Lĩnh vực tư pháp, đăng
ký biện pháp bảo đảm, giao thông -
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vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát
triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư,
quản lý an toàn thực phẩm, lao động.
Nhờ đó, dù trong giai đoạn siết chặt
giãn cách xã hội toàn thành phố và
phong tỏa nhiều nơi, xe ô tô chở hàng,
ô tô tải được phép lưu thông trong khu
vực nội đô thành phố, góp phần giúp
cho chuỗi cung ứng hàng hóa, nhất là
nhu yếu phẩm không bị đứt gãy.
Đối với các ngành thuộc lĩnh vực
lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế,
UBND thành phố giao Ban Quản lý
các khu chế xuất và công nghiệp tiếp
nhận trực tiếp hồ sơ cấp, điều chỉnh
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối
với dự án không thuộc diện quyết định
chủ trương đầu tư. Điều này cũng giúp
cho việc sản xuất, nhập khẩu lương
thực, thực phẩm, các trang thiết bị y
tế được thuận lợi.
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí
Minh Phan Văn Mãi cho biết, lãnh
đạo thành phố yêu cầu thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm
tra việc bố trí cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động làm việc tại cơ
quan, đơn vị, phải đặt hiệu quả công
việc và an toàn phòng, chống dịch lên
hàng đầu, nhưng không được gây khó
khăn cho nhu cầu của người dân và
doanh nghiệp.
Theo: hanoimoi.com.vn
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7/ Đơn giản thủ tục, việc “chạy”
nhanh
Thời gian qua, nhiều sở, ngành
đã chủ động rút ngắn thời gian giải
quyết thủ tục hành chính đối với dự
án, chương trình cũng như các hoạt
động cấp phép liên quan. Qua đó tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp (DN), góp phần cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
của tỉnh Bắc Giang.

Giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng
(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

Trả hồ sơ trước hạn
Trước đây, khi làm thủ tục cấp mã
số dự án sử dụng vốn ngân sách nhà
nước, cán bộ chuyên môn xã Hữu Sản
(Sơn Động)- địa bàn vùng cao của tỉnh
phải đến trực tiếp Sở Tài chính cung
cấp các thông tin, sau đó khoảng 5
ngày mới nhận được quyết định cấp
mã số.
Tuy nhiên, nội dung này đến nay
đã được thực hiện đơn giản. Anh Trần
Xuân Trường, cán bộ kế toán xã Hữu
Sản cho biết: “Mỗi năm, tại xã triển
khai khoảng 20 dự án sử dụng vốn
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ngân sách. Đề nghị cấp mã số dự án,
chúng tôi chỉ cần ngồi một chỗ kê khai
trên phần mềm. Khi đủ hồ sơ, có thể
nhận được kết quả ngay”.
Theo ông Phan Xuân Văn, Chánh
Văn phòng Sở Tài chính, cấp mã số
là một trong những bước quan trọng
triển khai dự án. Nếu không có mã
số thì công trình không thể ứng vốn,
quyết toán được. Qua quá trình thực
tiễn triển khai nhiệm vụ, đơn vị luôn
rà soát, rút ngắn tối đa thời gian, đề
xuất và thực hiện ký số, mã hóa các dự
án. Với mã được cấp, cán bộ kho bạc
chỉ cần kiểm tra mã sẽ có các thông
tin về dự án, từ đó xử lý nội dung khác
thuận lợi, nhanh chóng.
Hiện nay, Sở Tài chính có 52 thủ
tục hành chính (TTHC) thuộc phạm
vi, chức năng quản lý, trong đó 40
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở và 12 TTHC thuộc thẩm quyền
giải quyết của cấp huyện. Không chỉ
cải tiến cấp mã số dự án, Sở Tài chính
còn rút ngắn, đơn giản thủ tục ở một
số TTHC thường xuyên phát sinh hồ
sơ, cắt giảm từ 5 ngày xuống còn 1-2
ngày; từ 3 ngày xuống còn 1 ngày như
mua quyển hóa đơn, mua hóa đơn lẻ.
100% TTHC áp dung dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 đều được giải
quyết trước hạn và đúng hạn. Riêng
trong quý III, Sở tiếp nhận 605 hồ sơ
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và đều trả trước hạn.
Tương tự, hiện Sở Xây dựng đang
thực hiện 58 TTHC. TTHC thường
xuyên phát sinh hồ sơ gồm: Thẩm định
đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi
tiết; tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố
hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa
vật liệu xây dựng; thẩm định báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;
kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn
thành công trình.
Bình quân, Sở tiếp nhận và giải
quyết từ 80 đến 100 hồ sơ/tháng; tỷ
lệ giải quyết trả trước hạn chiếm từ
95-98%. Cá biệt có thủ tục được giải
quyết trước hạn đến 2/3 thời gian như:
Cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
cho cá nhân; cấp chứng chỉ năng lực
hoạt động xây dựng cho tổ chức.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ, đơn giản thủ tục
Cùng với Sở Xây dựng, Tài chính,
các Sở: Công Thương, Nông nghiệp
và PTNT, Thông tin và Truyền thông,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có
TTHC trả trước hạn đạt cao, vừa được
Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương. Để
đạt được kết quả này, người đứng đầu
cơ quan đã chỉ đạo sát sao, phân công
nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị
và đôn đốc, kiểm đếm tiến độ thường
xuyên.
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Ông Đào Công Hùng, Phó Giám
đốc Sở Xây dựng cho biết: “Cùng với
nắm bắt từng phần việc hằng ngày, Sở
công bố công khai TTHC trên cổng
thông tin điện tử của Sở và một số
trang mạng xã hội, tại nơi tiếp nhận
hồ sơ để tổ chức, công dân tham khảo,
tìm hiểu chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ
giải quyết; làm tốt quy trình, quy chế
phối hợp giữa các cơ quan trong giải
quyết TTHC; nâng cao trách nhiệm
công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công
chức của Sở, lấy người dân, DN là
trọng tâm phục vụ”.
Còn tại Sở Nông nghiệp và PTNT,
thay vì làm theo cách truyền thống thì
nay thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực
thuốc bảo vệ thực vật và phân bón
được áp dụng cấp tại chỗ cho cơ sở.
Theo đó, cán bộ của Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật đến tận hộ kinh
doanh kiểm tra điều kiện, hồ sơ. Khi
đủ tiêu chuẩn, cơ quan chuyên môn
cấp luôn giấy chứng nhận cơ sở có đủ
điều kiện kinh doanh ngay tại chỗ.
Trước đây, thủ tục cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh phân
bón phải mất 15 ngày; thuốc bảo vệ
thực vật 20 ngày.
Việc chủ động rút ngắn thời gian
thực hiện TTHC của sở, ngành đã
mang lại lợi ích thiết thực, tạo sự hài
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lòng cho người dân, DN. Phát huy kết
quả đạt được thời gian tới, các cơ quan,
đơn vị liên quan đến giải quyết TTHC
ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực
tài chính, xây dựng, công thương, nông
nghiệp… đang đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, phát huy sự năng
động, sáng tạo của cán bộ công chức
trong thực thi nhiệm vụ; gắn trách
nhiệm người liên quan nếu để chậm,
muộn, gây phiền hà người dân, DN.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đối
thoại với DN, doanh nhân vào ngày
12/10, đồng chí Dương Văn Thái,
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp,
ngành, địa phương thời gian qua đã
tập trung cao đẩy mạnh cải cách hành
chính. Nhiều thủ tục được đơn giản,
rút ngắn thời gian giải quyết; tinh thần
trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán
bộ, công chức chuyển biến rõ nét.
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ
đạo đẩy mạnh cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, đặc biệt tập trung nâng cao chất
lượng, ý thức trách nhiệm đội của ngũ
cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật,
kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm
cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực,
nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn
cho DN, người dân; đổi mới mạnh mẽ
về tư duy, nhận thức, chuyển từ “cho
phép”, “cấp phép” sang tư duy “phục
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vụ”. Các sở, ngành, địa phương, mỗi
cán bộ, công chức phải từ bỏ suy nghĩ
“việc anh, việc tôi”, tất cả phải cùng
vào cuộc vì sự phát triển của tỉnh.
Theo: baobacgiang.com.vn
8/ Cao Bằng tháo điểm “nghẽn”
về thủ tục hành chính
Thực hiện các chương trình, kế
hoạch và nội dung cải cách hành
chính, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện
đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là
nâng cao chất lượng, hiệu quả cung
cấp các dịch vụ hành chính công
phục vụ người dân, doanh nghiệp,
cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, thu hút đầu tư.
Tạo đột phá thủ tục hành chính
Một trong những điểm nhấn đáng
chú ý, đó là tỉnh Cao Bằng ban hành
và triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện,
thành phố (DDCI), khảo sát, lấy ý
kiến DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh
trên địa bàn để đánh giá, xếp hạng các
cơ quan, địa phương. Cao Bằng đưa
vào hoạt động hệ thống “Kết nối Cao
Bằng”, hệ thống được cài đặt trên máy
tính, điện thoại thông minh, thuận tiện
để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
đóng góp ý kiến, tương tác với chính
quyền về những bức xúc, hạn chế về
chất lượng phục vụ của bộ máy hành
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chính.
Từ tháng 9/2019, Cao Bằng thành
lập Trung tâm Phục vụ hành chính
công của tỉnh. Trung tâm Phục vụ
hành chính công tiếp nhận, giải quyết
1.266 thủ tục hành chính của 21 cơ
quan, sở, ban, ngành. Với phương
châm nâng cao chất lượng phục vụ,
mang đến sự hài lòng của người dân,
doanh nghiệp, hoạt động của trung
tâm đã tạo sự thông thoáng, linh hoạt
trong cải cách hành chính.
Trường hợp Công ty cổ phần
Hoàng Thành Cao Bằng xin chứng
nhận đầu tư đã minh chứng hiệu quả
hoạt động của Trung tâm Phục vụ
hành chính công.
Theo đó, từ năm 2017 đến năm
2020, doanh nghiệp chưa thể hoàn
thành thủ tục xin chứng nhận đầu
tư trồng nho đen và cây dược liệu ở
huyện Trùng Khánh. Những vướng
mắc được giải quyết khi ông Hoàng
Duy Tình, Giám đốc công ty đến nộp
hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Cao Bằng.
Được cán bộ trung tâm tận tình
tư vấn, hướng dẫn, sau một thời gian
ngắn, công ty đã được trao giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư, khai thông quá
trình đầu tư. Nhờ đó, sớm đưa cây
nho đen của công ty vào trồng và thu
hoạch. Sản phẩm nho đen được cấp
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chứng nhận sản phẩm 3 sao OCOP,
tiêu thụ tại thị trường Cao Bằng và
Hà Nội, giải quyết việc làm cho hàng
chục lao động địa phương với thu
nhập 200 nghìn đồng/ngày.
Trong quý I/2021, Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Cao
Bằng tiếp nhận 7.776 hồ sơ thủ tục
hành chính, trong đó, hồ sơ chậm giải
quyết, quá hạn chiếm 1,6% tổng số
hồ sơ. Phó Giám đốc trung tâm Đào
Ngọc Thắng chia sẻ, nỗ lực nâng cao
chất lượng phục vụ, vì sự hài lòng
của người dân, doanh nghiệp, cán bộ,
công chức trung tâm chủ động, linh
hoạt thực hiện nhiệm vụ.
Thí dụ, tháng 2/2021, đơn vị tiếp
nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức,
viên chức tỉnh Cao Bằng, số lượng
thí sinh nộp hồ sơ đông, có nhiều thí
sinh ở ngoài tỉnh, ở các huyện. Không
để thí sinh phải chờ đến hôm sau mới
nộp được hồ sơ, trung tâm bố trí công
chức làm việc ngoài giờ hành chính,
đến hơn 20 giờ mới nghỉ.
Khi phát sinh thủ tục quá hạn,
chậm giải quyết, trung tâm thường
xuyên rà soát, tổng hợp, tham mưu
Thường trực UBND tỉnh Cao Bằng,
đề nghị các ngành thông báo nguyên
nhân, đề xuất giải pháp giải quyết thủ
tục hành chính quá hạn.
Với những nỗ lực trong cải cách
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hành chính, năm 2020, trong bảng xếp
hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), Cao Bằng được 62,2 điểm,
xếp 54 trong số 63 tỉnh, thành phố,
thuộc nhóm trung bình, tăng 3 bậc so
với xếp hạng PCI năm 2018.
Tiếp tục xử lý điểm “nghẽn”
Ghi nhận hiệu quả công tác cải
cách hành chính tại địa phương, Chủ
tịch Hội Doanh nhân trẻ Cao Bằng
Hoàng Mạnh Ngọc cho biết, thời gian
qua, “bức tranh” cải cách hành chính
ở Cao Bằng có nhiều điểm sáng. Tuy
nhiên, lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng
nhận đầu tư, kinh doanh là 2 lĩnh vực
vẫn cần đẩy nhanh cải cách, đổi mới,
tạo thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp. Thực tế, trong các chỉ số PCI
của Cao Bằng, chỉ số tiếp cận đất đai
ở mức chưa cao.
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Cao Bằng cho biết, nguyên nhân chủ
yếu của những hạn chế là do một số
cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là
người đứng đầu chưa chỉ đạo thực hiện
tốt công tác tham mưu, đề xuất và tổ
chức triển khai các giải pháp cải cách
hành chính phù hợp, hiệu quả, thiếu
kiểm tra, giám sát công tác cải cách
hành chính.
Nội dung cải cách hành chính tại
một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự
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gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị,
chuyên môn và các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội. Một bộ phận cán
bộ, công chức, viên chức có tư duy
làm việc theo thói quen, kinh nghiệm,
thiếu tư duy sáng tạo, chưa nghiêm túc
chấp hành nội quy, quy chế; việc thực
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có
mặt chưa nghiêm, vẫn còn một số ít
cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách
nhiệm, chậm giải quyết các thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền, gây cản
trở, ách tắc.
Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND
tỉnh Cao Bằng khẳng định, Cao Bằng
sẽ duy trì, nâng cao chất lượng cơ chế
đối thoại đa dạng với các nhà đầu tư,
cộng đồng doanh nghiệp và người
dân thông qua Hệ thống kết nối người
dân, doanh nghiệp với chính quyền
tỉnh Cao Bằng; tổ chức các hội nghị
gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa chính
quyền với doanh nghiệp, người dân
theo từng nhóm đối tượng, lĩnh vực
hoạt động và chủ đề, lắng nghe ý kiến,
tâm tư nguyện vọng của nhà đầu tư,
cộng đồng doanh nghiệp, người dân
và kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp
nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu
tư theo hướng hoàn thiện, tích cực hơn.
Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin, chuyển đổi số trong thực
hiện các hoạt động hành chính, trong
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đó đẩy mạnh cung cấp và thực hiện
dịch vụ công trực tuyến, giảm thời
gian và chi phí cho doanh nghiệp
trong khởi sự kinh doanh và thực hiện
các quy định của Nhà nước; kịp thời
rà soát, rút ngắn, loại bỏ các thủ tục
hành chính chưa phù hợp; rà soát các
quy định chưa ban hành để hoàn thiện
hệ thống pháp luật về một số lĩnh vực,
trong đó có lĩnh vực đất đai trên địa
bàn tỉnh.
Theo: nhandan.vn
9/ Quảng Bình: tổ chức bồi
dưỡng trực tuyến về cải cách hành
chính cho cán bộ, công chức
Thực hiện các Kế hoạch của
UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức
lớp bồi dưỡng trực tuyến về cải cách
hành. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công
tác cải cách hành chính nhằm nâng
cao hiệu quả quản trị và hành chính
công, và đánh giá sự hài lòng của
người dân, tổ chức đối với việc phục
vụ của cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
năm 2021.
Trong 2 ngày 11 và 12/9/2021, Sở
Nội vụ phối hợp với VNPT Quảng
Bình tổ chức hội nghị trực tuyến bồi
dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách
hành chính; nâng cao hiệu quả quản
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trị và hành chính công năm 2021, cho
hơn 1500 học viên tại các điểm cầu
trên địa bàn tỉnh. Tham dự lớp bồi
dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức
thực hiện công tác cải cách hành chính
thuộc các sở, ban, ngành và UBND
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Dự và chủ trì tại điểm cầu Công an
tỉnh có Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó
Giám đốc Công an tỉnh, tổ giúp việc
Ban chỉ đạo công tác cải cách hành
chính, đại diện chỉ huy, tham mưu
công tác cải cách hành chính của các
phòng liên quan của Công an tỉnh.
Trong thời gian 2 ngày, các học
viên sẽ được các giảng viên của Bộ
Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền
thông giới thiệu các chuyên đề về
Tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2021 - 2030. Chiến
lược Phát triển Chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số. Giới thiệu
nội dung Chỉ số cải cách hành chính
cấp tỉnh, giải pháp nâng cao Chỉ số
cải cách hành chính của địa phương.
Tại lớp bồi dưỡng, các học viên
được trao đổi, thảo luận các vấn đề
liên quan trong quá trình triển khai và
thực hiện công tác cải cách hành chính,
công tác nâng cao hiệu quả quản trị và
hành chính công, từ đó giúp đội ngũ
công chức, viên chức và Cán bộ chiến
sỹ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ
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này được bổ sung, cập nhật, nâng cao
kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc
của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần
tham mưu thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng
cao hiệu quả quản trị và hành chính
công trên địa bàn tỉnh. Mang lại hiệu
quả tốt hơn trong công tác cải cách
hành chính của cơ quan, đơn vị trong
thời gian tới.
Theo: conganquangbinh.gov.vn
10/ Phú Yên chấn chỉnh hạn chế,
trì trệ trong cấp phép xây dựng
Thiếu nhân lực, chưa tận tâm với
công việc, thời hạn xử lý hồ sơ kéo
dài, hành vi nhũng nhiễu… trong cấp
phép xây dựng đang được tỉnh Phú
Yên chỉ đạo khắc phục quyết liệt.
Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên báo cáo
kết quả kiểm tra công tác cấp phép xây
dựng giai đoạn 2019-2020 cho thấy:
các địa phương thực hiện chủ trương
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm
biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động
trong cơ quan Nhà nước đã dẫn đến
biên chế tại một số phòng chuyên môn
tham mưu công tác cấp phép xây dựng
hụt cán bộ theo đề án vị trí việc làm và
biên chế được giao hằng năm.
Vì vậy, dù các địa phương đã có
nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo,
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chỉ đạo triển khai thực hiện các quy
định, chỉ đạo của cấp trên về công tác
cải cách hành chính và cấp phép xây
dựng đảm bảo tuân thủ quy định của
pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng
của tổ chức, công dân nhưng số lượng
công việc tồn vẫn còn nhiều.
“Kết quả kiểm tra thực tế tại thành
phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và thị
xã Sông Cầu cho thấy còn nhiều vấn
đề tồn tại, hạn chế, nhiều vi phạm về
việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông; việc thụ lý, giải quyết hồ sơ
đề nghị cấp phép xây dựng chưa nhịp
nhàng, khoa học và đúng hẹn” - Báo
cáo của Sở Xây dựng Phú Yên nêu.

Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại Trung tâm
Hành chính công tỉnh Phú Yên

Phú Yên sẽ làm gì để khắc phục
những tồn tại, hạn chế và phải chấn
chỉnh kịp thời tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà, trễ hạn trong thụ lý, giải
quyết thủ tục cấp phép xây dựng? Ông
Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Tỉnh
yêu cầu trong thời gian tới, từ tỉnh đến
cơ sở phải thật quyết tâm trong công
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tác cấp phép xây dựng để khắc phục
các tồn tại, hạn chế trong thời gian
qua.
“Các đơn vị, địa phương cần triển
khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản
của Trung ương, của tỉnh ban hành
liên quan đến công tác cấp phép xây
dựng; thực hiện nghiêm túc văn bản số
4155/UBND-ĐTXD ngày 9/9/2021
của UBND tỉnh về việc cấp phép xây
dựng tại các địa phương trên địa bàn
tỉnh, giai đoạn (2019 - 2020). Đồng
thời, tiếp tục cải tiến quy trình trong
công tác cấp phép xây dựng”- ông Lê
Tấn Hổ nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, theo Phó Chủ UBND
tỉnh Phú Yên, tỉnh yêu cầu các cấp phải
tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra về công tác cấp phép xây dựng tại
các địa phương, Qua đó, để kịp thời
phát hiện, tháo gỡ những vấn đề khó
khăn, vướng mắc và chấn chỉnh tình
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho
người dân và doanh nghiệp. Đồng
thời, khắc phục tình trạng “ngâm” hồ
sơ trong cấp phép xây dựng, tuân thủ
đầy đủ, chặt chẽ quy định pháp luật
trong công tác cấp phép xây dựng.
“Tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn
đốc, các sở, ngành, địa phương thực
hiện và báo cáo kết quả cho UBND
tỉnh theo chỉ đạo”.
Theo: baodautu.vn
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH

11/ Lắng nghe vướng mắc, khó
khăn sau 3 năm sắp xếp lại thôn/tổ
dân phố
Sáng nay 22.10, Chủ tịch UBND
tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị
trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện sắp
xếp lại thôn/tổ dân phố (gọi chung là
thôn) trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh
khẳng định, thời gian qua, Quảng Nam
tích cực triển khai công tác sắp xếp lại
thôn theo đúng các quy định, thông tư
của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Tỉnh ủy.
Các địa phương cơ bản triển khai thực
hiện tốt nhiệm vụ này, bước đầu đi vào
hoạt động ổn định.
Bên cạnh kết quả đạt được, theo
đồng chí Lê Trí Thanh, việc sắp xếp

thôn còn những tồn tại, vướng mắc, khó
khăn do điều kiện tự nhiên, phân bố
dân cư. Việc kiêm nhiệm 5 chức danh
ở nhiều nơi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
ngay, song có một số nơi còn trục trặc
cần tiếp tục được củng cố, hoàn thiện.
Một số nơi chế độ phụ cấp chưa đảm
bảo sự khuyến khích, tạo điều kiện cho
các chức danh ở thôn hoạt động, phát
huy tối đa năng lực, hiệu quả.
Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn
mạnh, hội nghị nhằm đánh giá, rút
kinh nghiệm trong công tác sắp xếp
thôn; thảo luận tìm giải pháp khắc
phục các khó khăn, vướng mắc từ việc
sắp xếp thôn vừa qua với tinh thần sắp
xếp tinh gọn tổ chức thôn, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
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“Các địa phương không nêu quá
trình và kết quả thực hiện sắp xếp
thôn; thẳng thắn nêu ra những tồn tại,
hạn chế đang gặp phải tại cơ sở, xuất
phát từ các nguyên nhân nào” - đồng
chí Lê Trí Thanh lưu ý.
Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị
Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho
biết, sau khi sắp xếp lại thôn theo
Nghị quyết số 42 ngày 6.12.2018 của
HĐND tỉnh và Quyết định số 179 ngày
18.1.2019 của UBND tỉnh, toàn tỉnh
còn lại 1.240 thôn (giảm 479 thôn).
Đến nay có 3.066 người hoạt động
không chuyên trách ở thôn; trong đó
có 419 bí thư kiêm trưởng thôn, 235
bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt
trận.
“Việc sắp xếp lại thôn kết hợp với
kiện toàn các chức danh người hoạt
động không chuyên trách ở thôn trên
địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình
thực tiễn tại địa phương; làm giảm
được số lượng lớn người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tiết kiệm
chi ngân sách và tập trung được đầu
mối công việc” - bà Hoa đánh giá.
Thực hiện chủ trương sắp xếp lại
thôn, toàn tỉnh có 7.499 người hoạt
động không chuyên trách dôi dư được
chi trả hỗ trợ 1 lần theo Nghị quyết
số 44 ngày 6.12.2018 của HĐND
tỉnh; 4.119 người hoạt động không
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chuyên trách dôi dư được chi trả hỗ
trợ 1 lần theo Nghị quyết số 60 ngày
6.12.2018. Tổng kinh phí chi trả hỗ
trợ hơn 28 tỷ đồng.
Theo: baoquangnam.vn
12/ Quảng Nam đứng thứ 24 về
chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh
Chiều qua 19.10, Bộ Thông tin
và truyền thông (TT&TT) phối hợp
Hội Truyền thông số Việt Nam tổ
chức hội thảo báo cáo chỉ số đánh
giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020.
Đây là năm đầu tiên Bộ TT&TT
đánh giá chỉ số chuyển đổi số và cũng
là lần đầu tiên Bộ TT&TT triển khai
khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo
cáo để phục vụ đánh giá chỉ số chuyển
đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa
chỉ: dti.gov.vn.
Kết quả, tốp 10 tỉnh, thành phố
dẫn đầu lần lượt là Đà Nẵng, Thừa
Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh,
TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần
Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang, Bắc
Giang. Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp
hạng ở cả 3 trụ cột chính quyền số,
kinh tế số và xã hội số với 0,4874
điểm.
Quảng Nam xếp hạng 24 với
0,3264 điểm, thuộc nhóm 2. Địa
phương xếp cuối cùng là Ninh Thuận
với 0,2108 điểm.
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Báo cáo DTI cấp tỉnh đánh giá, đo
lường mức độ chuyển đổi số theo 3 trụ
cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội
số.
Ở nhóm 18 bộ, ngành cung cấp
dịch vụ công, Bộ Tài chính là cơ quan
dẫn đầu. Còn trong 7 bộ, ngành không
có dịch vụ công, Đài Truyền hình Việt
Nam xếp vị trí thứ nhất.
Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp
bộ, cấp tỉnh nhằm cung cấp bức tranh
tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam;
đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng
một cách thực chất, khách quan và
công bằng kết quả thực hiện chuyển
đổi số hằng năm để có giải pháp thúc
đẩy trong thời gian tới.
Theo: baoquangnam.vn
13/ Hiện đại hóa nền hành chính
vì dân
Quảng Nam quyết tâm tiếp tục
theo đuổi mục tiêu thực hiện cải
cách hành chính toàn diện, đồng bộ,
có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây
dựng nền hành chính dân chủ, hiện
đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công
khai, minh bạch.
Mục tiêu trên một lần nữa được
bàn thảo, thống nhất thực hiện tại Hội
nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa 22) vừa
qua và cụ thể hóa bằng Nghị quyết số
16 về đẩy mạnh cải cách hành chính
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(CCHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm
2030.
Quan điểm xuyên suốt của Tỉnh ủy
là xây dựng chính quyền liêm chính,
lấy người dân, doanh nghiệp làm trung
tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin
và nâng cao sự hài lòng của người dân,
doanh nghiệp là thước đo đánh giá
chất lượng phục vụ, chất lượng điều
hành của cơ quan hành chính nhà nước
từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa 22) đã thông qua
nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, với nhiều
mục tiêu, giải pháp cụ thể. Ảnh: N.Đ

Cùng nhận thức, cùng hành động
Nâng cao nhận thức để quyết liệt
hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy thể
hiện rõ quan điểm: Công tác CCHC
là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên
suốt, lâu dài trong chiến lược xây dựng
và phát triển tỉnh Quảng Nam.
Các cấp, ngành, nhất là người đứng
đầu phải có quyết tâm chính trị cao,
hành động quyết liệt trong quá trình
thực hiện, gắn với nâng cao nhận thức,
đổi mới tư duy và hành động sáng tạo.
Trong nhóm giải pháp đẩy mạnh
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CCHC, nghị quyết của Tỉnh ủy
hướng đến xây dựng môi trường kinh
doanh thuận lợi, minh bạch; đổi mới
và nâng cao hiệu quả hoạt động đối
thoại doanh nghiệp ở các cấp, các
ngành từ tỉnh đến cơ sở; phát huy hiệu
quả đường dây nóng, hỏi - đáp trực
tuyến để tiếp nhận phản ánh và xử lý
các vướng mắc, khó khăn của DN.
Đặc biệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả
mục tiêu “4 tăng” (tăng tính công khai
minh bạch; tăng cường trách nhiệm
trong thực thi công vụ; tăng cường
phương thức giải quyết thủ tục hành
chính qua môi trường mạng; tăng sự
hài lòng của người dân, doanh nghiệp); “2 giảm” (giảm thời gian thực
hiện thủ tục; giảm chi phí tuân thủ);
“2 không” (không gây phiền hà, sách
nhiễu; không trễ hẹn).
Từng tập thể, cá nhân phải thay
đổi lề lối làm việc trên cơ sở ứng dụng
có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện chuyển đổi
số, cung cấp tối đa các dịch vụ tiện
ích số cho người dân, doanh nghiệp
theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, sử
dụng.
Tỉnh ủy yêu cầu công tác CCHC
phải được thực hiện đồng bộ ở tất cả
nội dung, có trọng tâm, trọng điểm
trên cơ sở kế thừa, phát huy những
thành tựu đã đạt được. Cả hệ thống
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chính trị phải cùng vào cuộc, cùng
suy nghĩ để tìm giải pháp, cách làm
đột phá, đổi mới, sáng tạo phù hợp
với điều kiện thực tiễn, từ đó cùng
hành động bảo đảm thực chất, quyết
liệt, đồng bộ.
Từng cấp, ngành, đơn vị phải xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức chuyên nghiệp, có tư duy, khát
vọng đổi mới, có phẩm chất, năng lực
và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; qua
đó hình thành bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực
kiến tạo phát triển, liêm chính, phục
vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Tạo điều kiện để người dân,
doanh nghiệp và tổ chức khác tham
gia một cách phù hợp vào hoạt động
của cơ quan nhà nước, tương tác với
cơ quan nhà nước nhằm tăng cường
tính minh bạch, nâng cao chất lượng
dịch vụ, cùng giải quyết công việc và
cùng tạo ra giá trị sản phẩm cho xã
hội.
Đột phá trong từng phần việc
Thực hiện thành công mục tiêu,
nhiệm vụ CCHC theo tinh thần Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 5, Tỉnh ủy đề
cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách
nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người
đứng đầu trong tổ chức, hành động;
xác định công tác CCHC là khâu đột
phá quan trọng thực hiện nhiệm vụ

27

Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa
phương.
Cấp ủy, chính quyền phải đổi mới
công tác phối hợp, tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện CCHC; ban
hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công
chức, viên chức trong thực hiện nhiệm
vụ, công vụ nhằm tăng cường kỷ luật,
kỷ cương hành chính; thực hiện thí
điểm thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm
các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp
sở, phòng và tương đương.
Qua kiểm tra, giám sát, các cấp,
ngành, đơn vị kiên quyết thay thế và
xử lý kịp thời cán bộ, công chức, viên
chức ở những nơi có dư luận nhũng
nhiễu, tiêu cực, hiệu quả công tác thấp.
Cùng với nâng cao chất lượng giải
quyết trên môi trường điện tử, Tỉnh ủy
yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền
trong giải quyết thủ tục hành chính,
không để tình trạng nhiều tầng nấc,
kéo dài thời gian giải quyết và gây
nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp.
Từng cấp, ngành cải cách tổ chức
bộ máy; đảm bảo nguyên tắc một tổ
chức có thể đảm nhiệm nhiều việc,
nhưng một việc chỉ do một tổ chức
chủ trì và chịu trách nhiệm chính.
Toàn tỉnh tạo bước đột phá trong
hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng
công nghệ thông tin, xây dựng chính
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quyền điện tử, chính quyền số; triển
khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống một
cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã;
tiến tới người dân, doanh nghiệp chỉ
cần cung cấp mã định danh khi thực
hiện thủ tục hành chính... Nghiên cứu
xây dựng, triển khai Đề án thí điểm tổ
dân phố, khu dân cư điện tử tại một
số đơn vị cấp xã nhằm từng bước hình
thành các cộng đồng dân cư có trình
độ ứng dụng công nghệ thông tin cao,
là cơ sở để xây dựng thành công chính
quyền điện tử trên thực tế...
Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy đặt
ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó đến
năm 2025 đạt:
- Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng
của người dân, tổ chức đối với sự phục
vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu
quả quản trị và hành chính công cấp
tỉnh của Quảng Nam thuộc nhóm 20
tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc
nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả
nước. Quảng Nam thuộc nhóm 10 tỉnh,
thành phố dẫn đầu về chính quyền điện
tử, chính quyền số.
- Tất cả thủ tục hành chính đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật được
cung cấp dưới hình thức dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ giải
quyết theo dịch vụ công trực tuyến
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mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt
từ 50% trở lên; số hóa 100% kết quả
giải quyết thủ tục hành chính đang
còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại
của tỉnh.
- Mức độ hài lòng của người dân,
doanh nghiệp về giải quyết thủ tục
hành chính đạt 90% trở lên; trong
đó, lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư
đạt 85% trở lên. Mức độ hài lòng của
người dân về dịch vụ cung cấp y tế,
giáo dục công lập đạt 85% trở lên.
- Giảm ít nhất 10% số lượng đơn
vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự
nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường
xuyên và chi đầu tư hoặc tự đảm bảo
chi thường xuyên) và 10% biên chế
sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách
nhà nước (trừ biên chế sự nghiệp GDĐT và y tế) so với năm 2021.
- Có 90% người dân và doanh
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực
tuyến được định danh và xác thực
thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ
thống của các cấp chính quyền thuộc
tỉnh...
Theo: baoquangnam.vn
14/ Tiếp tục xây dựng, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn
2021 - 2025
Sáng nay 22.10, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến

Số 41/2021

góp ý của cấp ủy các cơ quan, ban
ngành của tỉnh (cụm 3) vào dự thảo
Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng,
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức
bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030”.
Các đồng chí Phan Việt Cường
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức
Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu khai mạc
hội thảo. Ảnh: A.N

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí
thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng
định: Công tác cán bộ thời gian qua
đã bám sát các quan điểm, nguyên
tắc, quy định của Đảng, được triển
khai đồng bộ, toàn diện ở các khâu,
tạo được sự chuyển biến tích cực. Đến
nay, đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản
đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất
lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất,
kỹ năng, phương pháp triển khai thực
hiện nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng yêu
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cầu nhiệm vụ được giao.
Số lượng lãnh đạo cấp phó và
người hưởng lương, phụ cấp từ ngân
sách nhà nước giảm nhanh. Các đơn vị
hành chính cấp xã và các thôn, tổ dân
phố được rà soát sắp xếp cơ bản đảm
bảo theo tiêu chí quy định.
Tuy nhiên, việc triển khai thực
hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
và tổ chức bộ máy vẫn còn những hạn
chế nhất định như: công tác đánh giá,
xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng,
đảng viên và cán bộ, công chức, viên
chức ở một số nơi chưa chặt chẽ, đúng
thực chất. Đội ngũ cán bộ có trình độ
đào tạo sau đại học tuy được nâng lên
về số lượng nhưng vẫn còn thiếu cán
bộ quản lý giỏi, chuyên môn sâu...
Đồng chí Phan Việt Cường nhấn
mạnh, Nghị quyết mới về tiếp tục xây
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ
chức bộ máy giai đọan 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030 được ban
hành ở nhiệm kỳ này sẽ là tiền đề quan
trọng, tạo bước đột phá trong công tác
cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu xây dựng Quảng Nam thành
tỉnh phát triển khá của cả nước vào
năm 2030, như Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề
ra.
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Báo cáo đề dẫn hội thảo, Trưởng
ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín
nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong
muốn nhận được ý kiến thảo luận,
đánh giá đúng thực tiễn những kết quả
đã đạt được của Nghị quyết 04 của
Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán
bộ; phân tích các hạn chế, khuyết điểm
và nguyên nhân để có giải pháp khắc
phục hiệu quả trong thời gian đến.
Đồng chí Nguyễn Chín cho biết,
điểm chính trong Nghị quyết lần này
là tiêu chuẩn đảng viên đối với cán bộ;
những đề xuất cán bộ trẻ vượt cấp; thí
điểm người đứng đầu trong việc đề cử,
tiến cử cán bộ chủ chốt; công tác đào
tạo cán bộ, nhất là cán bộ người dân
tộc thiểu số...
Theo: baoquangnam.vn
15/ Hồ sơ trực tuyến cấp xã và
huyện chiếm tỷ lệ thấp
Sáng nay 12.10, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ
trì cuộc họp trực tuyến với các sở,
ngành, địa phương về tình hình triển
khai chuyển đổi số.
Sở TT-TT cho biết, đến nay có
7/20 sở, ngành ban hành kế hoạch
chuyển đổi số; 14/18 huyện, thị xã,
thành phố và 15 xã thành lập ban chỉ
đạo chuyển đổi số; 100% số xã trong
tỉnh có cáp quang, sóng 3G/4G đến
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trung tâm xã; 155/241 xã có hệ thống
hội nghị truyền hình từ huyện đến xã.
Tổng số dịch vụ công (DVC) trực
tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh là 1.281;
trong đó có 1.198 DVC được tích hợp
trên Cổng DVC quốc gia. Có 13.185
lượt cài đặt ứng dụng Smart Quảng
Nam (chiếm 5%/tổng số smartphone
của tỉnh)…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: V.A

Sở TT-TT cho biết, hiện nay tỷ
lệ hồ sơ trực tuyến của cấp xã, cấp
huyện còn thấp so với yêu cầu đặt ra
(tỷ lệ cấp huyện là 3,5%, cấp xã 2%).
Sở TT-TT đề nghị UBND tỉnh chỉ
đạo các huyện, thị xã, thành phố quan
tâm, chỉ đạo đẩy mạnh cung cấp và có
các giải pháp khuyến khích người dân
sử dụng DVC trực tuyến.
Ngoài ra, Sở TT-TT đề nghị các
sở ban ngành tăng cường kết nối,
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu
chuyên ngành; chỉ đạo cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong
cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt,
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sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam
trên điện thoại thông minh.
Theo: baoquangnam.vn
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PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN

16/ Chính phủ số - sứ mệnh dẫn
dắt trong chuyển đổi số quốc gia
Là cấu thành quan trọng của
chuyển đổi số quốc gia và có sứ mệnh
dẫn dắt, Chính phủ số phải đi trước,
đi đầu và tạo không gian phát triển
cho kinh tế số, xã hội số.
“4 có” và “4 không”
Giới chuyên gia nhận định, thời
gian qua, quá trình chuyển đổi số ở Việt
Nam đã được thể hiện một cách rõ nét
trong nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Với 3 trụ cột chính là phát triển
Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số,
Việt Nam là một trong những quốc gia
trên thế giới tiên phong xây dựng và
ban hành Chương trình chuyển đổi số
quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát

triển đất nước trong thời kỳ mới và bối
cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0.
Trong đó, là cấu thành quan trọng
của chuyển đổi số quốc gia và có sứ
mệnh dẫn dắt, Chính phủ số phải đi
trước, đi đầu và tạo không gian phát
triển cho kinh tế số, xã hội số.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Chiến lược phát triển Chính
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng
đến năm 2030. Đây là lần đầu Việt
Nam ban hành chiến lược về phát triển
Chính phủ điện tử hướng tới Chính
phủ số, với tầm nhìn đến năm 2030,
Việt Nam sẽ thuộc nhóm 30 nước dẫn
đầu theo xếp hạng của Liên hợp quốc.
Chiến lược xác định 6 nhóm nhiệm
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vụ trọng tâm quốc gia (hoàn thiện môi
trường pháp lý; phát triển hạ tầng số;
phát triển các nền tảng số và hệ thống
quy mô quốc gia; phát triển dữ liệu
số quốc gia; phát triển các ứng dụng,
dịch vụ quốc gia; bảo đảm an toàn, an
ninh mạng quốc gia).
Trong đó, nhấn mạnh, phát triển
các dịch vụ công trực tuyến dựa trên
nhu cầu người dân và theo các sự kiện
trong cuộc đời, người dân chỉ cung
cấp thông tin một lần. Chiến lược nêu
rõ: Định hướng mở là để người dân,
doanh nghiệp và tổ chức khác tham
gia một cách phù hợp vào hoạt động
của cơ quan nhà nước, tương tác với
cơ quan nhà nước để cùng tăng cường
minh bạch, nâng cao chất lượng dịch
vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng
tạo ra giá trị cho xã hội.
Chính phủ số bản chất là Chính
phủ điện tử, bổ sung những thay đổi
về cách tiếp cận, cách triển khai mới
nhờ vào sự phát triển của công nghệ
số. Hiểu một cách đơn giản, Chính
phủ điện tử là “bốn không”; tức là
có khả năng họp không gặp mặt; xử
lý văn bản không giấy tờ; giải quyết
thủ tục hành chính không tiếp xúc; và
thanh toán không dùng tiền mặt.
Chính phủ số, cùng với các nội
hàm của Chính phủ điện tử, thêm “bốn
có”. Đó là có toàn bộ hành động an
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toàn trên môi trường số; có khả năng
cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng;
có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu;
và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn
dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết
hiệu quả những vấn đề lớn trong phát
triển và quản lý kinh tế - xã hội.
Giải quyết nhiều “điểm nghẽn”
Về định hướng phát triển hệ thống
dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy hình
thành Chính phủ số, ông Ngô Hải
Phan, Cục trưởng Kiểm soát thủ tục
hành chính (Văn phòng Chính phủ)
đánh giá, Hệ thống thông tin điện
tử giải quyết thủ tục hành chính đã
cơ bản hình thành theo hướng đồng
bộ, thống nhất từ trung ương đến địa
phương, làm cơ sở hỗ trợ, thúc đẩy
việc giải quyết thủ tục hành chính trên
môi trường điện tử. Trong đó, Cổng
Dịch vụ công quốc gia hiện đóng vai
trò trung tâm.
Kể từ khi vận hành vào tháng
12/2019, Cổng đã đạt nhiều kết quả
được người dân, doanh nghiệp ghi
nhận như: đã có hơn một triệu tài
khoản đăng ký thành công; cung cấp
hơn 3.100 dịch vụ; thực hiện thanh
toán không dùng tiền mặt với các
khoản phí, lệ phí, bảo hiểm, thuế, vi
phạm hành chính… với số tiền 258 tỷ
đồng.
Cùng với đó, Cổng cũng có hơn
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70 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đây
là nguồn dữ liệu quan trọng để cho các
bộ, ngành, địa phương giám sát, đánh
giá việc giải quyết thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, cùng với những nỗ
lực hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính
sách... vẫn còn nhiều hạn chế như hệ
thống nền tảng kết nối liên thông, tích
hợp chia sẻ dữ liệu triển khai chậm,
chưa công bố tiến độ, các nền tảng tích
hợp, chia sẻ dữ liệu điện tử tại các bộ,
ngành, địa phương chưa hoàn thiện.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin
chưa thực sự kết nối, liên thông, gửi,
nhận văn bản điện tử.
Bên cạnh đó, dịch vụ công trực
tuyến được thiết kế riêng lẻ, rời rạc,
chưa thân thiện, chưa lấy người dân,
doanh nghiệp làm trung tâm. Các
thông tin, dữ liệu trực tuyến từ các bộ,
ngành, địa phương phục vụ chỉ đạo,
điều hành của Chính phủ, Thủ tướng
còn thiếu, hầu hết thông tin được tổng
hợp bằng phương thức thủ công...
Ngoài ra, một thách thức lớn khác
là hiện nay mức chi đầu tư cho chuyển
đổi số tại Việt Nam còn thấp, chỉ chiếm
từ 0,3 - 0,5% so với GDP. Trong khi
mức đầu tư trung bình trên thế giới
phải gấp ít nhất 3 lần như thế. Điều
này nếu không cải thiện sẽ tạo rào cản
lớn cho chuyển đối số quốc gia...
Theo: vietq.vn
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VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH
1/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN
NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết số 05/2021/
UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.
Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có
chức năng nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp
để tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; giúp Ủy ban
Thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan
của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu
Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Nghiên cứu lập pháp là nghiên cứu, tổ chức
nghiên cứu để tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ
quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc đổi mới
cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp
việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bên cạnh đó, chủ động hoặc theo yêu cầu của Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội
thực hiện nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn những vấn đề
liên quan đến việc Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết
định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động
của Nhà nước.
Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện quyền trình
kiến nghị về luật, pháp lệnh; đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; hỗ trợ trong quá
trình soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội
trình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham gia, phối hợp chặt chẽ
với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và cơ quan thuộc Ủy ban Thường
vụ Quốc hội trong quy trình lập pháp.
Chủ động hoặc theo yêu cầu của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các
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cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội tổ chức cung
cấp thông tin khoa học, kết quả nghiên cứu khoa học lập pháp để phục vụ Quốc
hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
được giao.
Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện
tử để đăng tải, cung cấp, trao đổi thông tin khoa học lập pháp và tuyên truyền,
phổ biến thông tin khoa học lập pháp, thực tiễn lập pháp và văn bản quy phạm
pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; biên soạn các ấn
phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu.
Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý nhà nước về khoa học và công
nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội theo quy định của
pháp luật về khoa học và công nghệ; thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội
đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thực hiện hoạt động hợp tác triển khai nghiên cứu, thông tin khoa học lập
pháp với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, thông tin ở trong nước và nước ngoài;
tiếp nhận, quản lý, khai thác, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học lập pháp, tài
liệu, sản phẩm chứa đựng thông tin khoa học lập pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong nước và nước ngoài để cung cấp phục vụ Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội.
Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp
Viện Nghiên cứu lập pháp có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và công
chức, viên chức, người lao động.
Biên chế và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu lập
pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở vị trí việc làm và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Nghiên cứu lập pháp. Ngoài số biên
chế theo quy định, Viện Nghiên cứu lập pháp được sử dụng chế độ chuyên gia
và cộng tác viên.
Viện Nghiên cứu lập pháp có các đơn vị trực thuộc sau đây: Trung tâm
Nghiên cứu pháp luật về hành chính - nhà nước; Trung tâm Nghiên cứu pháp
luật về kinh tế - xã hội; Ban Quản lý khoa học; Văn phòng Viện Nghiên cứu lập
pháp; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
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Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo
Luật Báo chí và quy định của pháp luật có liên quan, có tư cách pháp nhân, có
tài khoản và con dấu riêng.
Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng, Phó
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp.
Theo: chinhphu.vn
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